
 



 

 

Carmem Rejane Flores Wizniewsky 

Janete Webler Cancellier 

Tatiane Almeida Netto 

Lucinéia Lourenzi 

Leandro Jesus Maciel de Menezes 

(Organizadores) 

 
 
 
 

Educação, memória e resistência popular na 

formação social da América Latina  

 

 

 

 

  

II 
Seminário Inte rnacional de Educação do Campo e 
Fórum Regional do Cent e Sul do  

E-book 
Primeira Edição 

Volume 1 

 
 
 

SANTA MARIA 
2014  

ISSN: 2179-3624 



É proibida a reprodução total ou parcial desta obra sem a devida citação. 
 
 
Esta é uma obra coletiva baseada em artigos enviados pelos autores e apresentados 
no II Seminário Internacional de Educação do campo e Fórum Regional do Centro e 
Sul do RS, realizado entre 08 e 10 de outubro de2014. Os direitos e responsabilidades 
sobre os artigos e suas opiniões são dos autores que os enviaram para publicação 
neste e-book. 
 

 

 

 

 

 



II Seminário Internacional de Educação do campo e Fórum Regional do Centro e Sul 
do RS- SIFEDOC 
 
 

Educação, memória e resistência popular na formação social da América 
Latina 

 
 

De 08 a 10 outubro 2014 
Itaimbé Palace hotel. Santa maria. Brasil 

 
 

A comissão organizadora do II Seminário Internacional de Educação do campo e 
Fórum Regional do Centro e Sul do RS- SIFEDOC - abrange subcomissões formadas 
pela Coordenação Gera, Equipe de Coordenação, Comissão Científica, e é 
complementada pela Organização Operacional.
 

Comissão organizadora 

Coordenação geralProf.ª Dr.ª Carmem 

Rejane Flores Wizniewsky ï UFSM 

 

Equipe de Coordenação 

Prof.ª Dr.ª Carmem Rejane Flores Wizniewsky 

ï UFSM 

Dr. Valdemar Valenteï UNIFRA 
Dr.ª Conceição Paludo- UFPel 
Dr. Luis Fernando Minasi ï FURG 
Dr.ª Silvana Maria Gritti - UNIPAMPA 
Dr.ª Naira Estela Roesler Mohr - UFFS 
Dr.ª Carmem Lucia Bezerra Machado ï UFRGS 
Dr.ª Rosa Maria Vieira Medeiros-  UFRGS 
Dr.ª Cristina Mayumi Ide Guadagnin ï UERG 
Dr. João Paulo Reis Costa - EFASC 
Dr. Idilo Manoel Brea Victoria ï IFSUL 
Dr. Rodrigo Ferronato Beatrici ï IFRS 
Dr. Dario Fernando Milanez de Mello ï Via 
Campesina 
Dr.ª Gilselene Ribeiro ï MTD 
Dr.ª Tanira Fabres - IFF 
Dr.ª Lair de Mattos ï CUT/SUL 
Dr.ª Inque Schneider ï FETAG RS 
 

 
Comissão Científica  
Prof.ª Dr.ª Carmem Rejane Flores Wizniewsky 
ï UFSM 
Prof. Dr. Cesar de David ï UFSM 
Prof.ª Dr.ª Ane Carine Meurer ï UFSM 
Prof.ª Dr.ª Leonice Aparecida de Fátima Alves 
Mourad ï UFSM  

 
 
Prof.ª Dr.ª Lia Reiniger ï UFSM 
Profº. Drº. Clayton Hillig - UFSM 
Prof.ª Dr.ª Gisele Guimarães - UFSM  
Prof.ª Dr.ª Marlove Fatima Briao Muniz ï UFSM 
Prof.ª Dr.ª Vera Maria Favila Miorin ï UFSM 
Prof.ª Dr.ª Ail Conceição Meireles Ortiz - 
UNIFRA 
Prof. Dr. Valdemar Valente ï UNIFRA 
Prof.ª Dr.ª Tanira Marinho Fabres ï IFF 
Prof.ª Dr.ª Neiva Lílian Ferreira Ortiz ï IFF 
Prof.ª Dr.ª Eliane de Lourdes Felden -  IFF 
Prof. Dr. Juan Marcel Frighetto -  IFF 
Prof. Dr. Lucas Martir Flores ï IFF 
Prof.ª Dr.ª Rosa Maria Vieira Medeiros- UFRGS 
Prof.ª Dr.ª Carmem Lucia Bezerra Machado ï 
UFRGS 
Prof. Dr. Gomercindo Ghiggi ï UFPEL 
Prof.ª Dr.ª Georgina Helena Lima Nunes ï 
UFPEL 
Prof.ª Dr.ª Lígia Cardoso Carlos ï UFPEL 
Prof.ª Dr.ª Marta Nornberg ï UFPEL 
Prof.ª Dr.ª Conceição Paludo ï UFPEL 
Prof.ª Dr.ª Helenise Sangoi Antunes ï UFFS 
Prof. Dr. Jerônimo Sartori ï UFFS 
Prof. Dr. Roberto Rafael Dias da Silva ï UFFS 
Prof. Dr. Émerson Neves da Silva ï UFFS 
Prof. Dr. Thiago Ingrassia Pereira ï UFFS 
Prof. Dr. José Antônio Kroeff Schmitz - UERGS 
Prof.ª Dr.ª Jaqueline Lidorio de Mattia - UERGS 
Prof.ª Dr.ª Viviane Castro Camozzato - UERGS 
Prof.ª Dr.ª Simone Braga Terra - UERGS 
Prof. Dr. Anor Aluizio Menine Guedes ï UERGS 
Prof.ª Dr.ª Claudete Miranda Abreu ï FURG 
Prof.ª Dr.ª Jeruza da Rosa da Rocha ï FURG  
Prof.ª Dr.ª Berenice Vahl Vaniel ï FURG  
Prof.ª Dr.ª Ana Sara Castaman - IFRS 
Prof. Dr. Josimar de Aparecido Vieira - IFRS 



Prof.ª Dr.ª Alexandra Ferronato Beatrici - IFRS 
Prof.ª Dr.ª Marilandi Maria Mascarello Vieira ï 
IFRS 
Prof. Dr. Marcelo Cervo Chelotti - UFU 
Prof.ª Edinara Alves Moura  
Prof.ª Deina Farenzena 
 

Organização Operacional 
 
Lucinéia Lourenzi 
João Silvano Zanon 
Janete Webler Cancelier 
Leandro Jesus Maciel de Menezes 
Alecsandra Santos Cunha 
Ana Clarice Hanauer  
Ana Justina da Fonseca Ziegler 
Barbara Chiodini Axt Hoppe 
Carla Silveira Pereira  
Cleiton Luiz Froelich 
Daiane Loreto Vargas 
Daniela Bernardes 
Diego Begueristain Rospa 
Eduardo Pauli  
Eliege Cassiele Buffon  
Fávio Cesar dos Santos 
Franciele Druzian  
Guilherme Valagna Pelisson  
Helena Maria Beling  
Igor da Silva Knierin  
Iolanda Lopes de Oliveira  
Isadora Ceolin de Oliveira  
Ivanio Folmer  
Jacson Schumacher  
Jessica Wendy Beltran Ch 
Juliana Rosa de A. Inácio 
Karen R. Copello 
Kelly Perlin Cassol 
Leticia Fátima de Azevedo 
Letícia Paludo Vargas 
Marcia Heck 
Patric Miraglia  
Sandi Mumbach  
Taiana Puchale Gonçalves  
Tatiane Almeida Netto 
Thales Silveira Solto 
Valquiria Conti 
Vera Lucia Ferrari  
Vinicius Silveira dos Santos 
Zuleide Fruet 

Sandra Ana Bolfe 
 



APRESENTAÇÃO 
 

 

O SIFEDOC em sua primeira edição constituiu-se tomando como pressuposto uma 

ação pedagógica que pretendeu ser aglutinadora, diagnóstica, judicativa e propositiva. 

Sua proposição e organização esteve diretamente relacionada às categorias 

analíticas relacionadas a totalidade, a historicidade e a contradição, com vistas a 

instrumentalização dos embates que invariavelmente se apresentam em nosso 

cotidiano, com especial destaque ao impacto desse contexto nos espaços rurais. Na 

primeira edição do evento, realizada na cidade de Pelotas- RS entre os dias 12 a 14 

de novembro de 2012, tendo cujo tema central foi Campo e cidade em busca de 

caminhos comum possibilitou-se ópensar a pol²tica e a educa«oô, dizer e ouvir 

relatos e diagnósticos que em outros espaços não teriam visibilidade. 

A partir da constatação de que vivemos sob a égide do óModo de Produ«o Capitalistaô 

que, na atualidade, cada vez mais internacionalizado, traz mudanças profundas no 

padrão de acumulação do capital, na forma de obtenção da hegemonia e nas 

possibilidades de organização e resistência dos trabalhadores, quer no campo quer 

na cidade, o processo de reflexão propiciou a identificação de alguns núcleos centrais 

de assertivas no que diz respeito, principalmente, ao movimento da educação, que é 

sempre contraditório e situado historicamente. 

Essas afirmativas indicam que: a) o compromisso com os trabalhadores coloca no 

horizonte a busca da educação como formação humana omnilateral; b) a tendência 

de aprofundamento da educação como mercadoria é latino-americana, sendo que os 

países permanecem, em maior ou menor grau, em uma situação de dependência em 

relação aos centros hegemônicos de poder quer aqueles localizados nos países de 

capitalismo mais dinâmico quer aquele das agências multilarais; c) as experiências 

educativas mais avançadas e que se orientam em um esforço de contra-hegemonia 

ocorrem nos espaços dos Movimentos Sociais; d) o Estado é resultante da 

ócondensa«o de foras presentes na sociedade civilô e a pol²tica p¼blica, que 

invariavelmente pende para os interesses do capital, constitui-se em espaço de 

disputa por recursos públicos e projetos; e) a escola pública e os espaços não formais 

de atuação podem ser locus de resistência; f) na atualidade a escola pública é cada 

vez mais a escola para os empobrecidos, quer no campo ou na cidade, sendo-lhe 

atribuído funções referentes  a solução   que o Estado não resolve e que provocam 
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descontentamento na sociedade; g) os processos educativos concebidos 

para  tensionar  perspectiva  hegemônica devem, necessariamente, ter a participação 

efetiva da coletividade concebida em seu sentido ampliado; f) por fim, para além das 

especificidades dos diferentes grupos sociais participes deste processo, a unidade 

campo e cidade se efetiva necessariamente pela pertença dos mesmos a classe 

trabalhadora. 

A importância da realização o II SEMINÁRIO INTERNACIONAL E FÓRUM DE 

EDUCAÇÃO DO CAMPO, está diretamente relacionada a sua proposição enquanto 

atividade que já se constituiu como triangulação de Universidades, Movimentos 

Sociais Populares e escolas na composição das coordenações regionais e no 

seminário internacional cuja principal finalidade diz respeito a articulação, 

sistematização, debate e socialização de propostas e experiências atinentes a 

adequada implementação de uma educação do campo e da cidade, explicitamente 

comprometida com a transformação do status quo vigente, no sentido de pensar 

processos educacionais que garantam a autonomia e o potencial transformador da 

classe trabalhadora. 

O tema escolhido para a segunda edição do evento foi Educação, memória e 

resistência popular na Formação social da América Latina, apresentando 

reflexões que problematizem e proponham ï com base em experiências concretas 

implementadas na América Latina ï o que pode ser denominado de memória de 

resistência, na qual aspectos de natureza educacional foram e são fundamentais 

para o tensionamento/enfrentamento, protagonizados por segmentos populares aos 

modelos hegemônicos de educação, economia, política e organização social. A 

centralidade da memória de resistência na atualidade e de sua necessária articulação 

com debates educacionais, decorre de um esforço dos movimentos sociais populares 

no sentido de dar organicidade às inúmeras experiências alternativas e/ou de 

resistência vivenciadas nas últimas décadas. 

O SIFEDOC caracteriza-se como um espaço permanente de produção teórica e de 

análise da atualidade e de práticas sobre a Educação do Campo, visando qualificar 

os processos educativos na direção de uma educação que vá ao encontro dos 

interesses dos trabalhadores, quer aconteça na escola pública ou nos espaços não 

formais. 

O I SIFEDOC considera-se como espaço-tempo de socialização de experiências, 

explicitação e aprofundamento teórico e prático, que se efetiva por meio do trabalho 
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de muitos que se comprometem com a educação dos trabalhadores do campo e da 

cidade. A proposição da continuidade permite que esse evento, já reconhecido, em 

razão de sua contribuição para a rearticulação de uma concepção de campo que se 

coloque, sem rodeios, medos, titubeações, ao lado de uma educação de qualidade 

para os trabalhadores. 
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RESUMO 
O presente trabalho trata-se de uma pesquisa em andamento a cerca da constru«o 
de identidades dos trabalhadores n«o docentes no Brasil e nas escolas do campo. 
Objetivamos discutir sobre as forma»es que d«o °nfase a profissionaliza«o destes 
educadores, sobre a legalidade das mesmas, e tamb®m sobre a transforma«o 
intelectual e laboral provocadas pela eleva«o do n²vel de conhecimentos a cerca das 
especificidades das diversas fun»es n«o docentes desenvolvidas por estes 
funcion§rios no espao escolar, bem como compreender o papel do Estado perante a 
forma«o destes educadores. A partir disso buscamos tamb®m verificar a import©ncia 
do reconhecimento deste profissional como ator e agente ativo do processo de ensino 
e aprendizagem realizado no espao escolar, enquanto sujeito envolvido diretamente 
com tal processo. A Secretaria, Biblioteca, Cozinha, Sagu«o, s«o espaos v²vidos, 
ocupados por intelectos m¼ltiplos, passiveis de aprendizagem tanto quanto salas de 
aula. Por®m, parte-se do princ²pio que o pr·prio trabalhador necessita conscientizar-
se da import©ncia de sua fun«o e, por conseguinte de sua profissionaliza«o, para 
alcanar reconhecimento de causa e classe, propiciando demanda para que surjam 
mais pol²ticas p¼blicas voltadas ¨ forma«o de funcion§rios educadores. 
Embrionariamente no Brasil, surgem cursos voltados a estes profissionais que, com o 
incentivo de planos de cargos e sal§rios, procuram forma»es especificas as suas 
§reas de atua«o. A valoriza«o desta classe perpassa pela uni«o dos sujeitos e pelo 
fortalecimento do debate, inclusive em eventos, com publica»es sobre a tem§tica, 
sejam eles em escolas centrais, particulares, p¼blicas, do campo, universidades ou 
creches, sendo o que pretendemos com este trabalho. Metodologicamente foram 
utilizadas para compreens«o da tem§tica, leituras de obras especificas que serviram 
como base para o referencial te·rico, e ainda para compreens«o da tem§tica foi 
utilizada da vivencia neste ambiente, que justifica a escolha pelo tema da pesquisa.  
 
 
ABSTRACT 
The present work it is an ongoing study about the construction of identities of workers 
in Brazil and non-teaching staff in schools field. This paper discusses about the 
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formations that emphasize the professionalization of these educators, on the legality 
of same, and also on intellectual labor and transformation caused by the elevation of 
the level of knowledge about the specifics of the various functions performed by these 
non-teaching staff at school and understand the role of the state before the formation 
of these educators. From this we also seek to verify the importance of recognizing this 
as a professional actor and active agent in the process of teaching and learning done 
at school, while subject directly involved with this process. The Secretariat, Library, 
Kitchen, Hall, are vivid spaces occupied by multiple, insusceptible intellects learning 
as much as classrooms. However, it is assumed that the worker needs to become 
aware of the importance of their role and therefore their professionalization, to achieve 
recognition of cause and class, providing more demand for public policies aimed at 
teacher training employees arising . Embryonically in Brazil, come to these courses 
focused professionals with the incentive plan for jobs and wages, seeking their specific 
training areas. The appreciation of this class embraced by the union of the subject and 
the strengthening of the debate, including events, publications on the subject, whether 
at central, private, public, of the field, universities, schools or kindergartens, and the 
intention with this work. Methodologically were used to understand the topic, readings 
of specific works that were the basis for the theoretical framework, and also for 
understanding the experiences of the theme was used in this environment, which 
justifies the choice of the research topic. 
 
 
PALAVRAS CHAVE: Educador, Profissionaliza«o, Funcion§rio, Identidade; 

 

KEYWORDS: Educator, Professional Training, Official, Identity; 

 

EIXO 1 - Am®rica Latina e a Educa«o dos Trabalhadores (Tend°ncias Conjunturais, 

Educa«o Comparada, Pol²ticas, Perspectivas). 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

 

A escola não se resume apenas a sala de aula, e aos docentes e alunos. Quando nos 

referimos ao ambiente escolar devemos compreender todos os espaços pedagógicos 

vivenciados, bem como todos os atores responsáveis pelo funcionamento da mesma. 

A secretaria, biblioteca, cozinha, saguão, são espaços vívidos, ocupados por 

intelectos múltiplos, passiveis de aprendizagem tanto quanto salas de aula tem 

presença marcante no processo de ensino e de aprendizagem. 

Partindo disso pretendemos aqui analisar a importância da formação de educadores 

da escola do campo através de pesquisa sobre a legalidade da terminologia e análises 
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preliminares sobre a formação da identidade dos profissionais atuantes nas escolas 

do campo nos setores administrativos e, naqueles comumente denominados serviços 

gerais, bem como compreender o papel do estado nesse processo. Observando as 

legislações que tratam desde profissional no Brasil e a importância de formações 

específicas para as áreas de atuação, de forma a contribuir com o quadro educacional 

do país. 

Discutindo sobre as formações que dão ênfase a profissionalização destes 

educadores, sobre a legalidade das mesmas, e também sobre a transformação 

intelectual e laboral provocadas pela elevação do nível de conhecimentos a cerca das 

especificidades das diversas funções não docentes desenvolvidas por estes 

funcionários no espaço escolar. A partir disso buscamos verificar a importância do 

reconhecimento deste profissional como ator e agente ativo do processo de ensino e 

de aprendizagem realizado no espaço escolar, enquanto sujeito envolvido diretamente 

com tal processo. 

A metodologia seguida para o desenvolvimento desta pesquisa partiu da vivencia no 

ambiente escolar como educador, o que nos levou a pesquisa e levantamento de 

dados e posteriormente a leituras de obras referente à temática, que nos ajudaram na 

compreensão da importância tanto desses atores, como das políticas publicas 

especificas para este meio. 

 

 

A LDBEN, FUNCIONÁRIOS E EDUCADORES 

 

 

Com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Nº 9394, em 

20 de dezembro de 1996, ou seja, há apenas dezoito anos, uma nova concepção de 

espaço escolar, realmente, passa a ser proposta. 

 

 

Art. 1º A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na 
vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino 
e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 
manifestações culturais. 
§ 1º Esta Lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve, 
predominantemente, por meio do ensino, em instituições próprias. 
§ 2º A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática 
social. 
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No entanto, para que o disposto no Artigo 1º se cumpra, é preciso que todos os 

integrantes da escola, desde os que exercem funções de docência até os que atuam 

em ações não docentes, vislumbrem a importância do seu trabalho educativo para a 

formação e emancipação do alunado. 

Para Monlevade (2004), o maior tamanho e a maior complexidade das escolas de 

educação infantil, ensino fundamental e médio resultaram, um crescimento 

exponencial da presença, além de professores, de diversos trabalhadores e 

trabalhadoras nas mais variadas funções fora da docência. 

A construção da identidade e a profissionalização dos funcionários são alguns dos 

grandes desafios dos estabelecimentos de ensino na contemporaneidade, praticado 

em escolas urbanas e escolas do campo. De acordo com Monlevade (2008, p. 36): 

 

 

Assim chegamos ao século XX no Brasil: os professores constituíam-se numa 
profissão, para a qual se habilitavam pela conclusão de um curso de nível 
médio (normal) ou superior (licenciatura). Os outros, nas escolas públicas, 
eram simplesmente funcionários, ocupantes de funções mais simples, sem 
necessidade de habilitação profissional. Só que o mundo mudou, e a escola 
também. Hoje, as escolas não são mais somente instituições de ensino, mas 
de educação. E a educação escolar comporta vários profissionais, além dos 
professores. Profissionalização é o movimento de transformação de 
ocupações de apoio para profissões reconhecidas e regulamentadas por uma 
habilitação em nível médio ou superior. 

 
 

Compreendemos então que uma merendeira, embora possa ser considerada na 

escola uma educadora, é simplesmente uma executora, uma fazedora de merendas. 

Já a técnica em alimentação escolar é uma educadora profissional, que domina os 

conhecimentos da nutrição, que planeja, executa e avalia seu trabalho, tanto como 

produtora de cardápios balanceados, como educadora alimentar, integrada à proposta 

pedagógica da escola. Assim é também nas outras identidades. Com a habilitação 

profissional, além da competência, haverá um reconhecimento público: limpar uma 

sala de aula é uma ocupação, fazer a manutenção da infraestrutura, transformar os 

espaços das escolas em espaços educativos, será uma nova profissão. 

Com a sanção da Lei nº 12014, de 6 de agosto de 2009, os funcionários alcançam 

mais uma vitória, pois a partir da alteração do Artigo 61, da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional nº 9394/96, passa-se a discriminar as categorias de 
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trabalhadores que devem se considerar profissionais da educação. O Artigo 61 passa 

a vigorar com a seguinte redação: 

  
 

Consideram-se profissionais da educação escolar básica os que, nela 
estando em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos, 
são: 
I ï professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na 
educação infantil e nos ensinos fundamental e médio; 
II ï trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia, com 
habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e 
orientação educacional, bem como com títulos de mestrado ou doutorado nas 
mesmas áreas; 
III ï trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou 
superior em área pedagógica ou afim. 
Parágrafo único. A formação dos profissionais da educação, de modo a 
atender às especificidades do exercício de suas atividades, bem como aos 
objetivos das diferentes etapas e modalidades da educação básica, terá 
como fundamentos: 
I ï a presença de sólida formação básica, que propicie o conhecimento dos 
fundamentos científicos e sociais de suas competências de trabalho; 
II ï a associação entre teorias e práticas, mediante estágios supervisionados 
e capacitação em serviço; 
III ï o aproveitamento da formação e experiências anteriores, em instituições 
de ensino e em outras atividades. 

 
 
Os funcionários das escolas públicas de todo o Brasil, devidamente habilitados, 

passam a ser oficialmente reconhecidos como ñeducadoresò, por isso al®m do apoio 

do Ministério da Educação e dos Governos Estaduais e Municipais para que a oferta 

do Programa Pro Funcionário se concretize cada vez mais, a que se pensar na criação 

de cursos superiores para as áreas de apoio escolar e especialização para este 

segmento que emerge. 

A valorização dos trabalhadores em educação se dará de forma mais coerente com a 

profissionalização, com o contato com a informação e conhecimentos específicos em 

cada área e, a geração de uma criticidade e consciência de classe. Sendo efetivada 

a valorização e a formação da identidade desde profissional que se dará com 

consciência e a pratica da cidadania no espaço escolar, será efetiva. 

Profissionais das escolas do campo devem estar atentos às transformações legais e 

sociais para que sua identidade seja reconhecida e preservada. Com certeza, tanto a 

formação inicial como a continuada dos educadores, enriquece o trabalho escolar, 

contribuindo para a melhoria do IDEB das escolas e o IDH dos municípios brasileiros. 

Estas formações desenvolvidas com os funcionários devem atender às expectativas 

de emancipação e os impulsiona a construir identidades dentro do ambiente escolar. 

Ao auxiliar no uso das tecnologias (TV multimídia, computadores, sites e biblioteca), 



 

 36 

ao inovar nas formas de atendimento à comunidade escolar, ao pensar em um 

cardápio nutritivo e bem preparado, ao zelar e ensinar a cuidar do ambiente escolar, 

todos os agentes educacionais estão contribuindo para que a gestão democrática 

realmente aconteça. 

O marco da inserção da educação do campo na agenda política e na política 

educacional pode ser indicado a partir da LDB 9394/96, ao afirmar, em seu artigo 28, 

a possibilidade de adequação curricular e metodologias apropriadas ao meio rural; 

flexibilizar a organização escolar, com adequação do calendário escolar. 

Na sequência, houve a aprovação das Diretrizes Operacionais para a Educação 

Básica nas Escolas do Campo, destacando que: 

 
 

A educação do campo, tratada como educação rural na legislação brasileira, 
tem um significado que incorpora os espaços da floresta, da pecuária, das 
minas e da agricultura, mas os ultrapassa ao acolher em si os espaços 
pesqueiros, caiçaras, ribeirinhos e extrativistas. O campo, nesse sentido, 
mais do que um perímetro não-urbano, é um campo de possibilidades que 
dinamizam a ligação dos seres humanos com a própria produção das 
condições da existência social e com as realizações de sociedade 
humana.(Brasil, 2001, p. 1) 

 
 

Registra-se, ainda, nas Diretrizes Operacionais, a possibilidade de elaboração de: 

 
 

Propostas pedagógicas que valorizem, na organização do ensino, a 
diversidade cultural e os processos de interação e transformação do campo, 
a gestão democrática, o acesso do avanço científico e tecnológico e 
respectivas contribuições para a melhoria das condições de vida e a 
fidelidade aos princípios éticos que norteiam a convivência solidária e 
colaborativa nas sociedades democráticas. (Idem, ibid., p. 25) 

 

 
Cabe aqui destacar que esse tipo de organização ï Encontros e Conferências exigem 

preparo em cada estado e a busca de entendimentos entre os protagonistas da 

educação do campo. Eles representam a sistematização das reflexões empreendidas, 

tanto nas instâncias governamentais, quanto nas organizações e movimentos sociais. 

É o espaço para reflexões conjunturais, relatos de experiência e elaboração de 

proposição para todos os níveis de ensino, dando especificidade ao conteúdo que se 

quer ver discutido, quando se trata do campo como lugar de cultura e de identidades. 

Evidencia o encontro entre a sociedade civil organizada e o Estado, possibilitado por 

uma conjuntura política de abertura governamental para o diálogo com a classe 

trabalhadora. 



 

 37 

A IMPORTANCIA DO PAPEL DO EDUCADOR NÃO DOCENTE PARA O 

AMBIENTE ESCOLAR 

 

 

Enquanto educadores em uma escola do afirmamos que a educação do campo se 

fortalece por meio de uma rede social, composta pelos sujeitos coletivos que 

trabalham com a educação do campo e que dela se aproximam. Nessa rede 

encontramos ONGs, universidades, secretarias estaduais e municipais de Educação, 

movimentos sindicais, movimentos e organizações sociais, etc.  

E neste meio, os educadores não docentes são sujeitos na rede social; eles também 

podem irradiar o debate da educação do campo e atrair os sujeitos que com eles 

trabalham, fortalecendo assim a sua própria atuação política na organização de uma 

proposta pedag·gica que valoriza sua fun«o e a ñcultura camponesaò e que 

questiona as relações de classe que marcam a realidade do campo brasileiro. 

É preciso não perder de vista (e esta é uma reflexão que certamente requer um 

aprofundamento teórico bem maior do que é possível fazer nos limites desta 

exposição) que a escola tem uma forma institucional e uma lógica de trabalhar com a 

educação que foi construída socialmente e que traz entranhados os mesmos 

condicionantes históricos das relações sociais que o projeto da Educação do Campo 

se coloca como desafio transformar, entre os quais o da antinomia entre trabalho 

manual e trabalho intelectual e entre cidade e campo. 

Por isso, e muito mais do que pelos conteúdos de ensino que trabalha, é que os 

processos de escolarização, deixados por conta da lógica dominante, podem 

representar um entrave em vez de um avanço nos processos de transformação.  

Um projeto de educa«o emancipat·ria precisa tencionar a ñl·gica escolarò assumida 

pelos processos formadores, por vezes também naqueles que acontecem fora da 

escola sujeitos que a Educação do Campo coloca em cena e pelas questões de sua 

realidade, isso pode trazer interrogações importantes sobre a que conhecimentos ter 

acesso, produzidos por quem e a serviço de que interesses, retomando o tenso e 

necessário vínculo entre conhecimento, ética e política.  

Se for fiel aos movimentos sociais de sua constituição, a Educação do Campo 

combinará a luta pelo acesso universal ao conhecimento, à cultura, à educação com 

a luta pelo reconhecimento da legitimidade de seus sujeitos também como produtores 
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de conhecimento, de cultura, de educação, tensionando, pois, algumas concepções 

dominantes.  

A APP (Sindicato dos trabalhadores da rede estadual de ensino do Paraná) assume 

esse reconhecimento com a unificação sindical das categorias docentes e não 

docentes em 1998 e, desde então, vem realizando ações de formação continuada por 

meio de encontros, congressos, seminários, cursos e programas educativos. (APP, 

2002, p. 13-19) 

A unificação dos sindicatos de ambas as categorias ï docentes e não docentes ï tem 

um significado bastante importante no processo de democratização da gestão escolar, 

considerando que, historicamente, a maioria dos órgãos representativos desses 

trabalhadores é constituída por instituições independentes e separadas, o que 

evidencia uma desarticulação das ações das categorias entre si, tanto no que se refere 

às questões sindicais, quanto ao desenvolvimento das atividades profissionais, bem 

como falta de unidade teórica e prática na definição das diretrizes e no cumprimento 

da função social das instituições públicas de ensino, por meio duma gestão 

democrática e participativa. 

 É o que já acontece em muitas de nossas práticas, reflexões, debates. Há uma 

tendência neste início de século (que vem já do final do século XX) de recolocar no 

centro do debate pedagógico a questão da instrução tirando a centralidade do 

trabalho, da atividade, da práxis, justamente o legado da modernidade capitalista, seja 

na sua afirmação (ativismo) seja na sua crítica (marxismo).  

Da boa instrução, muitas vezes entendida como mero acúmulo de informações, 

dependeria a forma«o necess§ria para enfrentar a sociedade complexa, a ñsociedade 

do conhecimentoò.  

Trata-se de uma espécie de retorno à perspectiva iluminista, mas tendo a instrução 

abordada em um viés cada vez mais cognitivista, mentalista, como se a lógica do 

ñaprender a aprenderò fosse toda a explica«o ou totalizasse a compreens«o do 

processo educativo. E como se não houvesse mais interesses de classe envolvidos 

na produção do conhecimento e nem a disputa pelo que se considera um 

conhecimento socialmente legítimo.  

Ou seja, a subordinação de projetos educacionais aos interesses da reprodução das 

relações capitalistas é disfarçada de uma forma sofisticadamente asséptica, 

despolitizada. A instrução é um direito universal. O conhecimento é direito e é 

necessário.  
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Mas, é falsa essa centralidade quando ele é entendido nesses termos, como 

descolado de outras dimensões de um processo formativo; quando se separa 

conhecimento de valores e de interesses sociais. O projeto educacional/cultural que 

sustenta o capitalismo não é colocado em discussão nos espaços educacionais, como 

a escola, por exemplo, porque se convence aos professores de que só importa discutir 

os métodos de instrução ou de ensino, ou as formas de apropriação de conhecimentos 

supostamente neutros, produzidos fora da história e para além de parâmetros sociais, 

éticos, humanos. Isso é politicamente e humanamente muito perverso. 

 

 

PROFISSIONALIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NÃO DOCENTES 

 

 

O Mercado de trabalho está em constante transformação, a cada dia, vemos que a 

necessidade de atualização é importante, e nos perguntamos se este mercado já 

pertence aos especialistas ou somente aos especialistas? Será que o espaço poderá 

se ampliar, para os novos profissionais? Para os acadêmicos? Para os profissionais 

técnicos em formação?  

A Globalização do mercado é realidade, e o resultado dinâmico da revolução científica 

e tecnológica, o que provocou o desenvolvimento das tecnologias de informação em 

uma velocidade jamais prevista, resultando numa grande quebra de paradigmas nos 

conceitos de tempo e espao. N«o h§ o ñpor qu°ò do funcion§rio escolar manter-se 

estagnado. 

O mercado de trabalho está cada dia crescendo mais, ficando mais amplo, 

competitivo. O chão da escola acompanha estas transformações. Com toda a 

tecnologia existente hoje em dia e com o seu crescimento, não basta apenas ter uma 

vaga a ser preenchida, é preciso ter estudo, capacitação e dedicação. Os empregos 

hoje necessitam que o trabalhador tenha um conhecimento avançado da tecnologia, 

que saiba mexer com máquinas, computadores e aparelhos cada vez mais modernos, 

sistemas de controle e organização; e cabe aos educadores, tomar conhecimento 

dessa tecnologia, para que possão estar aptos visando às necessidades das funções 

que pretendem assumir. 

Expressa no documento ñPor uma pol²tica de valoriza«o dos trabalhadores em 

educação ï em cena, os funcion§rios de escolaò (MEC, 2004), reconhece que todos 
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os espaços da escola, além do espaço da sala de aula, são importantes espaços 

educativos. Complementando a importante atuação do professor em sala de aula, 

ocorrem significativos processos de comunicação interativa e de vivência coletiva que 

coloca em cena os trabalhadores em educação não-docentes que estão atuando nas 

unidades de ensino (BRASIL, 2004, p. 8). Segundo o Ministério da Educação e Cultura 

do Brasil, 

 
 

Nas quase duzentas mil escolas das redes estaduais e municipais de 
educação básica, um contingente de, aproximadamente, um milhão de 
funcionários se distribuem em funções denominadas de apoio ao projeto 
pedagógico e ao processo de ensino-aprendizagem. (BRASIL, 2004, p. 15-
16). 

 
 

Esses funcionários, outrora identificados por nomenclaturas diversas ï serviçais, 

servidores, auxiliares ï e, principalmente, por exercerem o papel de meros 

cumpridores de tarefas, são chamados agora para uma nova missão, em face das 

profundas e radicais transformações por que passam a sociedade e a escola. 

Hoje, com a progressiva expansão da escolarização, percebe-se que, mais do que ser 

instruída por professores, a população precisa ser educada por educadores, 

compreendendo-se que todos os que têm presença permanente no ambiente escolar, 

em contato com os estudantes, são educadores, independentemente da função que 

exerçam. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

 

Hoje ainda, o véu do preconceito paira sobre nossas cabeças, de maneira velada, 

sutil, impossibilitando-nos, muitas vezes, de vislumbrarmos o novo horizonte que se 

desenha à nossa frente. Aos nuances de um preconceito histórico para com os 

funcionários escolares, que, sob uma ótica limitada, eram vistos apenas como 

trabalhadores braçais, tarefeiros; incompetentes para o desenvolvimento de ações 

pedagógicas. 

Urge, pois, que se proceda à mudança de paradigmas, quer seja no plano profissional, 

quer seja no plano social. Mudança esta que não se propõe unilateralmente, mas 
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coletiva, conjunta, culminando com o reconhecimento das funções novas do 

funcionário escolar como as de um educador não-docente. 

Para isso, os funcionários, conscientes de seu papel de educadores, precisam 

construir a sua nova identidade profissional, isto é, ser profissionalizados, recebendo 

formação inicial e continuada tanto quanto os professores. 

Profissionalização, no entanto, não se traduz apenas em formação. Atrelados a esse 

conceito, há a necessidade de uma remuneração condigna, que fixe o trabalhador a 

seu posto, uma carreira que o valorize permanentemente, com jornada e condições 

adequadas de trabalho, e o reconhecimento social. Estão aqui alguns pontos 

essenciais e obrigatórios de uma política de valorização do trabalhador em educação. 

A implementação progressiva de uma Política Nacional de Valorização dos 

Trabalhadores em Educação ï Funcionários de Escola que requer, sobretudo, um 

esforço compartilhado entre governo (federal, estadual e municipal) e sociedade civil, 

cuja participação torna-se essencial à consolidação de medidas com tal intenção. 

A valorização dos trabalhadores em educação se dará de forma mais coerente com a 

profissionalização, com o contato com a informação e conhecimentos específicos em 

cada área e, a geração de uma criticidade e consciência de classe.  

Profissionais das escolas do campo devem estar atentos às transformações legais e 

sociais para que sua identidade seja reconhecida e preservada. Com certeza, tanto a 

formação inicial como a continuada dos educadores, enriquece o trabalho escolar, em 

todos os seus espaços pedagógicos, contribuindo para a melhoria do quadro 

educacional brasileiro e de índices como IDEB das escolas e até mesmo o IDH dos 

municípios brasileiros. 
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Resumo 

O presente artigo busca elucidar a relação paradoxal entre os pressupostos teóricos 

que compreendem o paradigma da Educação do Campo e o paradigma da Educação 

Rural. Do ponto de vista metodológico optou-se por uma revisão da literatura 

abarcando os principais autores que discutem tais pressupostos. A partir de uma 

abordagem que privilegia o debate sobre qual conceito de rural o paradigma foi 

estruturado, espera-se compreender seus principais fundamentos. Assim, entende-se 

o Paradigma da Educação Rural enquanto principio de um projeto de educação 

correspondente aos anseios de modernização do território brasileiro. Enquanto que, o 

Paradigma da Educação do Campo é compreendido como um processo em 

construção que surge por meio do entendimento de um projeto de educação político-

social mais abrangente que assegura o campo como espaço de vida digna e de 

legítima luta por políticas públicas específicas e por um projeto educativo próprio para 

seus sujeitos. Portanto, mais do que uma terminologia, o que está em questão são 

dois distintos projetos educacionais para o campo brasileiro, cunhados em distintos 

momentos históricos, e emanados por diferentes segmentos da sociedade.  

 

Resumen 

Este artículo trata de esclarecer la relación paradójica entre las directrices teóricas 

que conforman el paradigma de la Educación de Campo y el paradigma de la 

Educación Rural. Desde el punto de vista metodológico, se decidió revisar la literatura 

científica de los principales autores que argumentan sobre las distintas directrices. 

Desde un enfoque que pone de relieve el debate sobre qué concepto de rural lo 

paradigma se estructuró, se espera entender sus principales fundamentos. Por lo 

tanto, significa que el paradigma de la educación rural como un principio de un 
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proyecto de educación que corresponde a las ansias de modernización del territorio 

brasileño. Mientras que el paradigma de la Educación del campo es entendido como 

un proceso continuo que surge por la comprensión de un proyecto de educación más 

amplia política y social que garantice el campo como un espacio para la vida digna y 

la lucha legítima de políticas específicas y por su propio proyecto educativo para sus 

súbditos. Por lo tanto, más que una terminología, lo que está en juego son dos 

proyectos de enseñanza para el campo brasileño, acuñadas en diferentes momentos 

históricos, así como las emitidas por diferentes sectores de la sociedad. 

 

Palavras-chave: Educação Rural. Educação do Campo. Paradigma.  

 

Palabras-clave: Educación Rural. Educación del Campo. Paradigma. 

EIXO 1 -  América Latina e a Educação dos Trabalhadores (Tendências Conjunturais, 

Educação Comparada, Políticas, Perspectivas). 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

O presente artigo busca elucidar a relação paradoxal entre os pressupostos teóricos 

que compreendem o paradigma da Educação do Campo e o paradigma da Educação 

Rural. Para isso, o trabalho inicia com a abordagem do conceito de paradigma no 

intuito de aclarar a ideia sobre o mesmo e propiciar a compreensão dessa temática 

contraposta entre rural e campo. 

A natureza que apreende o paradigma da Educação Rural apresenta alicerces 

capitalistas em sua constituição amarrada ao projeto de modernização do campo a 

partir dos anos de 1930. O paradigma da Educação do Campo está constituído a partir 

da ação dos movimentos sociais organizados, cunhado na demanda de políticas 

públicas educacionais para os assentamentos da reforma agrária. Esta atuação 

configura a Educação do Campo como processo de construção de um projeto 

educacional, gestado pelo campesinato e por sua trajetória de luta e organização. 

A partir desta contextualização, identifica-se no arcabouço histórico e geográfico, o 

processo construtivo, do conceito de Educação do Campo no território brasileiro. 

Todavia, esta reflexão compartilha das condições efetivas e evidentes exposta na 
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realidade atual de uma Educação do Campo e de uma Educação Rural, tendo em 

vista um sucinto embate teórico.  

 

 

PARADIGMAS NO CAMPO DO RURAL E DO RURAL NO CAMPO 

 

 

Ao se fazer a leitura paradigmática da Educação Rural e do Campo considera-se a 

dualidade existente entre a concepção clássica e a concepção contemporânea1, dois 

momentos diferentes que ocorreram na história da ciência. Este trabalho não tem 

como objetivo aprofundar essas concepções, embora seja adotada nesse trabalho a 

perspectiva da concepção contemporânea, reconstruída por Thomas Samuel Kuhn a 

partir do trabalho A Estrutura das Revoluções Científicas (1978).  

A publicação desta obra foi um marco no processo de estudo que elevou o 

desenvolvimento científico e tornou o intelectual Kuhn conhecido por sua investigação 

no campo da história e da filosofia da ciência. Campos e Fernandes (2011) 

consideram esse autor um grande estudioso que se dedicou a compreender o 

processo de construção e desenvolvimento da prática científica em seu tempo.  

Para Samuel Thomas Kuhn há muitas razões para um cientista sentir-se atraído pela 

ci°ncia. ñEntre essas est«o o desejo de ser ¼til, a excita«o advinda da explora«o de 

um novo território, a esperança de encontrar ordem e o impulso para testar o 

conhecimento estabelecidoò (KUHN, 1978, p. 60-61). Após isso, os cientistas partem 

para a pesquisa com o objetivo de produzir novidades tanto no domínio dos conceitos 

quanto no dos fenômenos. 

 
 

É imprescindível a adoção de um paradigma em comum, ou seja, que seja 
universalmente aceito, já que o paradigma é aquilo que os membros de uma 
comunidade partilham e, inversamente, uma comunidade científica consiste 
em homens que partilham de um paradigma (KUHN, 1978, p.63). 

 
 
Assim, Thomas Samuel Kuhn definiu o conceito de paradigma como ñ[...] as rela»es 

científicas universalmente reconhecidas que, durante algum tempo, fornecem 

                                            
1 A concepção clássica se originou na Grécia com a denominação de paradigma, a partir de Platão, 

tendo como significado: ñTeoria das Id®iasò, ou seja, seria um modelo que agruparia um conjunto de 
ideias. A concepção contemporânea é o conceito de paradigma mais diversificado, mais amplo de 
significados, sendo esta proposta por Samuel Tomas Kuhn, o qual referenciamos. 
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problemas e solu»es modelares para comunidade de praticantes de uma ci°ncia [...]ò. 

(KUHN, 1978, p. 13).  

Nesse sentido, a leitura de Camacho (2012) sobre Thomas Kuhn, compreende o 

conhecimento cientifico como um processo inacabado, pois, é movido pelas 

revoluções científicas. Denominada por Kuhn, essas revoluções significam o momento 

do processo em que as teorias que já eram consideradas consolidadas, sofrem 

rupturas e superações. Tal interstício é supostamente aberto pelas crises, sendo esta 

uma pré-condição necessária para emergir novas teorias. (KUHN, 1978). 

  
 

[...] Creio que é sobretudo nos períodos de crises reconhecidas que os 
cientistas se voltam a análise filosófica como um meio para resolver as 
charadas de sua área de estudos. Em geral os cientistas não precisaram ou 
mesmo desejaram ser filósofos. Na verdade, a ciência normal usualmente 
mantém a filosofia criadora ao alcance da mão e provavelmente faz isso por 
boas razões. Na medida em que o trabalho de pesquisa normal pode ser 
conduzido utilizando-se do paradigma como modelo, as regras e 
pressupostos não precisam ser explicados [...]. (KUHN, 1978, p. 119). 

 
 
Visto o período de crise como o motor que desencadeia novas produções do 

conhecimento científico, podemos entender como é possível existir diferentes 

paradigmas que convivem no espaço e tempo, respectivamente, em disputa nas 

diversas ciências. Nas ciências humanas, como é o caso da ciência geográfica, isso 

ñse deve ao fato de que nelas n«o existe um modelo estrutural único, pois, não existe 

uma verdade absoluta. O que existe é uma unidade científica formada, dialeticamente 

por diferentes tend°nciasò (CAMACHO, 2012, p.96).  

Sendo assim, Gohn (1997) elucida que fazemos qualquer análise da realidade a partir 

do conjunto explicativo das teorias, categorias e conceitos. Em suas palavras, ño 

paradigma X constrói uma interpretação Y sobre determinado fenômeno ou processo 

da realidade social. Esta explica«o deve diferir da de outros paradigmas. [...]ò (1997, 

p.13). Nessa perspectiva, Camacho (2012) em seu relatório de qualificação da tese: 

Paradigmas em disputa da Educação do Campo assevera que ao escolhermos um 

paradigma já fazemos a opção por autores, conceitos e teorias, e, cada um desses, 

possuem seus valores, intenções e ideologias. Portanto, uma opção politico-

ideológica é revelada a partir da escolha de um paradigma. 

Por conseguinte, e com base nessa premissa emerge-se a discussão dos paradigmas 

da Educação Rural e da Educação do Campo, com o proposito de aclarar a avaliação 

e prospecção desses divergentes territórios do saber. Portanto, entende-se que os 
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paradigmas educacionais em questão, Rural e do Campo, estão concatenados ao 

processo histórico da educação brasileira. E, apresentam em sua gênese (em que é 

preciso considerar a colonização, o regime de escravidão, o latifúndio e a 

predominância da produção extrativista e agrícola voltada para a exportação), 

relações estabelecidas pelo capital. 

Nesse sentido Mészaros (2005) ressalta que especialmente nos últimos 150 anos, a 

educação institucionalizada no modo de produção capitalista centralizou seus 

esforços para fornecer conhecimentos e pessoas necessárias à dinâmica motora do 

capital, além de produzirem um conjunto de valores morais que legitimam os 

interesses dominantes por meio da internaliza«o ou da ñdomina«o estruturalò 

implacavelmente imposta. 

Mediante isso se verifica as raízes históricas da educação rural em um processo de 

construção pautado nas concepções capitalistas, divergente à procedência da 

concepção de educação do campo pautada nas concepções políticas emancipatórias, 

se constituem como vertentes educacionais e se asseguram enquanto paradigma.  

Todavia, a história certifica que desde 1500 até o início do século XX a escolarização 

brasileira serviu e serve para atender ao interesse das elites. Uma formação social tão 

excludente que marca até hoje o modelo de Educação adotado no Brasil. Sobretudo, 

na zona rural, pois, ñpara as elites do Brasil agr§rio, as mulheres, ind²genas, negros e 

trabalhadores rurais não precisavam aprender a ler e escrever, visto nessa concepção 

para desenvolver o trabalho agr²cola n«o precisava de letramentoò (SILVA, 2000). 

Embora tivesse iniciativas de Educação Rural ainda no século XIX, foi a partir dos 

anos de 19302 que começou a se consolidar um modelo de educação rural amarrado 

a projetos de ñmoderniza«o do campoò3. Ocasionado pela passagem de um sistema 

em que predominava a orientação agrário-comercial para outro de orientação urbano-

industrial.   

 

 

 

                                            
2 Década em que eclodiu uma crise pol²tica no pa²s, chamada de revolu«o de 1930, ñquando a 
nascente burguesia industrial brasileira destrona a oligarquia rural (apelidada de política do café-com-
leite) e muda-se então o modelo econômico predominante. Passa-se a implementar o processo de 
industrializa«oò (OLIVEIRA, 2005, p.9).  
3 Marco da década de 1950 em que as atividades agrícolas introduziram um grande aparato tecnológico 
para obter maior produtividade.  
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O Brasil mesmo considerado um país eminentemente agrário, sequer 
mencionava acerca da educação rural em seus textos constitucionais de 1824 
e 1891, o que evidencia dois problemas de governança pública a saber: o 
descaso por parte dos dirigentes com a educação destinada aos camponeses 
e resquícios de uma cultura política fortemente alicerçada numa economia 
agrária com base no latifúndio e no trabalho escravo. (NASCIMENTO, 2009, 
p.160). 

 
 
Dessa forma, a sociedade brasileira ñdespertou para a educa«o rural por ocasi«o do 

forte movimento migratório interno [...] quando um grande número de rurícolas deixou 

o campo em busca das áreas onde se iniciava um processo de industrialização mais 

amplo" (LEITE, 2002, p. 28). Em suas palavras explicita ainda que, 

 
 

A Educação Rural no Brasil, por motivos sócio-culturais, sempre foi relegada 
a planos inferiores, e teve por retaguarda ideológica o elitismo acentuado do 
processo educacional aqui instalado pelos jesuítas e a interpretação política 
ideológica da oligarquia agrária, conhecida popularmente na expressão: 
ñgente da roa n«o carece de estudos. Isto ® coisa de gente da cidadeò 
(LEITE, 2002, p. 14). 

 
 

A partir dessa visão ideológica pensou-se em uma educação que atendesse as 

orienta»es do ñruralismo pedag·gicoò4, proposto com o objetivo de conter a evasão 

rural e fixar o homem no campo. 

Sobre essa ideia ruralista, a educadora Eni Marisa Maia em seu texto: A educação 

rural no Brasil: o que mudou em 60 anos? Revela a educação rural acerca dos debates 

políticos oficiais que, desde as ultimas décadas do século XIX, mostra a questão 

educacional com ñvergonhaò do analfabetismo, e denuncia a grave situa«o de 

instabilidade social do país, uma vez que conseguiu reunir em uma mesma campanha, 

grupos de interesses opostos: o agrário e o industrial, apontando que: 

 

O movimento ruralista que envolve políticos e educadores é muito mais do 
que uma tomada de consciência sobre os problemas da educação rural. O 
que realmente o define é sua face político-ideológica que permanece oculta 
pela questão educacional. Comprometido com a manutenção do "status quo", 
contribui para uma percepção viesada da contradição cidade-campo como 
algo "natural", concorrendo consequentemente para sua perpetuação. Ao 
que parece, a grande "missão" do professor rural seria a de demonstrar as 
"excelências" da vida no campo, convencendo o homem a permanecer 
marginalizado dos benefícios da civilização urbana (MAIA, 1982, p.28). 

                                            
4 Faz referencia ao modelo de educação oferecido no início dos anos 40 que propunha combater o 
êxodo rural fixando o homem no campo, fazendo com que a escola fosse voltada ao trabalho para 
ruralizar os sujeitos rurais para evitar a ocorrência do êxodo rural, nesse sentido, baseia-se em uma 
escola integrada às condições locais, portanto, regionalista. 
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Neste processo, o diálogo se fez possível entre os contrapontos agrário e industrial, 

por avistarem na educação seus interesses representados. De um lado, a "fixação do 

homem ao campo", a "exaltação da natureza agrária do brasileiro" discursavam os 

interesses da oligarquia rural. Por outro lado, o grupo industrial reforçava essa 

corrente dos ruralistas, por também estarem ameaçado, pelo "inchaço" das cidades e 

pela impossibilidade de absorver a mão-de-obra (MAIA, 1982). 

A partir dessa perspectiva, foi implantado o modelo de escola na área rural e urbana 

no nosso país, que, segundo Whitaker e Antuniassi (1992) possuem três 

características fundamentais: (a) Urbanocêntrica, unicamente voltada aos conteúdos 

formados e informados no processo de urbanização e industrialização; o ponto de 

partida e de chegada do conhecimento é a cidade, apresentada como superior e 

moderna. O mundo rural precisa ser abandonado por quem quer vencer na vida, uma 

vez que nele não há chance de se progredir; (b) Sociocêntrica, voltada aos interesses 

de certas classes sociais, não considerando a diversidade dos sujeitos sociais 

existentes no campo e na cidade, a sua cultura, as suas diversas formas de organizar 

o trabalho e a vida; (c) Etnocêntrica, privilegiada dos conhecimentos relativos ao 

mundo ocidental industrializado, de uma forma de pensar e de um estilo de vida 

baseado na homogeneidade, onde os valores e a cultura camponesa são 

considerados como atrasado, conservadores, criando, assim, estereótipos com 

relação a população do campo e ao seu modo de viver e de pensar. 

Essas características, segundo Machado (2000), foram institucionalizadas na escola 

sem considerar que a ñeduca«o ® ampla multifacetada, vari§vel de conformidade com 

o óespaoô humano racional em que ® poss²vel aflorar. Por isso existem tipos e formas 

educacionais diferentes, entre elas ï a educação rural". Juntamente com seus 

aspectos sociais, produtivos e culturais. Sendo assim,  

 
  

[...] não se trata de uma educação qualquer. É interessante observar o papel 
político que o discurso educacional cada vez com maior intensidade passa a 
desempenhar. Procura-se estabelecer uma relação direta entre a Educação 
e as condições de vida das populações. Se o homem urbano clama contra o 
desemprego e a carestia chega-se a questionar o valor da alfabetização que 
poderia estar provocando rejeição às ocupações inferiores que, até então, 
exercia conformado. Se não quer permanecer na zona rural, o problema 
também deve ser tratado no nível educacional. Trata-se de uma escola 
inadequada que não sabe valorizar a vida no campo. Colocam-se, desta 
forma, num segundo plano elementos que são os primordiais na questão 
social: a situação econômica dessas populações e a estrutura que as 
determina (MAIA, 1982, p.27). 
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Desse modo, a visão de educação rural se territorializa pelas matrizes culturais 

escravistas, latifundiárias e controlada pelo poder político e econômico das 

oligarquias. Patrocinado por organiza»es de ñcoopera«oò norte americana e 

difundido por meio do sistema de assistência técnica e extensão rural (CALAZANS, 

1993). Podemos averiguar esse contexto histórico em sua trajetória descrita a seguir. 

Em 1932, surge um movimento em favor da Criação de Clubes Agrícolas Estaduais, 

para tornar a escola um forte núcleo de atuação no meio rural. Em 1935, durante o 1º 

Congresso Nacional de Ensino regional, propõem-se cursos Normais Rurais. Em 

1937, cria-se a Sociedade Brasileira de Educação Rural, com o objetivo de expandir 

o ensino e preservar a arte e o folclore rural. Neste momento,  

 
 

É importante ressaltar, entretanto, que nem sempre, aos debates políticos, se 
seguiam medidas que propiciassem melhorias quantitativas ou qualitativas 
para a educação nacional. Tanto é assim que, em 1941, o governo convoca 
a 1ª Conferência Nacional de Educação, informado pelos estudos do INEP 
que demonstravam as precárias condições em que se desenvolvia o ensino 
de 1º grau. Decidiu-se, finalmente, pela intervenção do governo central 
através de apoio financeiro aos Estados, medida que só foi concretizada em 
1945 com a criação do Fundo Nacional do Ensino Primário. Este momento 
marca uma inegável ampliação da rede escolar do país. Em relação à área 
rural, permanecem determinados fatores como concorrentes para a baixa 
produtividade do ensino expressa nos altos níveis de evasão e repetência, 
nível de qualificação dos professores ð quase todos leigos ð, na 
precariedade das instalações escolares, na falta de material e de 
equipamento (MAIA, 1982, p.29). 

 
 
Sobre esses fatores que demonstram as condições específicas de organização e de 

funcionamento da escola rural, Leite (2002) destaca: O elevado índice de 

analfabetismo, sobretudo nas faixas etárias acima de anos; a baixa remuneração e 

qualificação dos professores, com predominância de professoras leigas responsáveis 

por classes, na sua maioria, multisseriadas; o elevado índice de exclusão e 

repetência; o crescente processo de municipalização da rede de ensino fundamental, 

que responde pela quase totalidade das matrículas nas séries iniciais das escolas 

rurais, sem que sejam viabilizadas as condições estruturais e pedagógicas; 

Em 1945, foram firmados acordos entre o Brasil e os Estados Unidos, instituindo a 

CBAR ï Comissão Brasileira Americana de Educação das Populações Rurais. Em 

1948, instituiu-se a ACAR ï Associação de Crédito e Assistência Rural. Em 1950, 
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foram criadas a Campanha Nacional de Educação Rural -CNER5 e o Serviço Social 

Rural-SSR6, ambos destinados para um ensino técnico, limitado às fórmulas 

tradicionais de dominação, desconsiderando totalmente a realidade da problemática 

rural.  

Em 1960, com a crise do modelo desenvolvimentista7 os Estados passam a ser de 

responsáveis pela manutenção, organização e funcionamento do ensino primário e 

médio, além de garantir a obrigatoriedade escolar para crianças com idade de 7 anos 

(Ver Leis das Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, 4.024, dez./61). Haja vista 

que os municípios ficaram encarregados de providenciar a estruturação da escola 

fundamental, pois a lei 4.024 n«o se designou ¨s escolas rurais. ñ£ um per²odo 

caracterizado pela repressão aos direitos e da cidadania e da disseminação da 

educação técnica. O Regime Militar estabeleceu, através da criação de novas LDBs, 

o oferecimento do ensino t®cnico no sistema nacional de educa«oò (SANTOS, 2005, 

p.4). Para Leite (2002, p. 46-47) a Lei 5.692/71 ñn«o trouxe de fato, novidades 

transformadoras. Pelo contrário, acentuou as divergências sociopolíticas existentes 

na escolaridade do povo brasileiro e consagrou o elitismo que sempre esteve presente 

no processo escolar nacionalò. 

Nesse sentido, podemos entender da onde foram arraigadas as condições de 

precariedade na educação Rural. Mediante a lei referida, ficou clara a intenção 

desmembradora do Estado em transferir ao poder público municipal do interior, menos 

favorecidos de recursos humanos e financeiros, a responsabilidade de garantir as 

condições estruturais e funcionais das escolas rurais, para legitimar o processo de 

deterioração e submissão da educação aos interesses urbanos. 

Advindo a isso, foram realizados diversos eventos para debater o problema da 

educação Rural, assim como foram acordados e desenvolvidos por meio de Centros 

de Treinamento, Semana Ruralista, Clubes Agrícolas, Conselhos Comunitários, entre 

outros. Sendo estes programas extensionistas nas escolas rurais, com 

                                            
5 Quanto ao CNER, a Campanha limitou-se a repetir fórmulas tradicionais de dominação, pois ela não 
apresentou, em suas discussões, os mecanismos verdadeiros da problemática rural. (LEITE,1999, p.37 
). 
6 Fundação Serviço Social Rural Lei nº 2.613, de 23 de setembro de 1955 Autoriza a União a criar uma 
Fundação denominada Serviço Social Rural. 
7 Ou seja, crise a partir do desenvolvimento das ondas migratórias das populações carentes 
(principalmente as nordestinas e / ou do meio rural para o urbano), do golpe militar de 1964, da anulação 
dos direitos civis e da cidadania (levando-se em consideração as ações repressoras do regime militar), 
do desenvolvimento do ñmilagre econ¹micoò e da aproxima«o do pa²s do Fundo Monet§rio 
Internacional. (FENG;FERRANTE) 
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instrumentalização de técnicas racionais a favor de uma produção voltada aos 

interesses agr²colas comerciais. Visto que, ñera preciso alfabetizar sem descuidar dos 

princ²pios de disciplina e civismoò (MAIA, 1982, p.29). 

Marcado pela abertura do Brasil ao capital estrangeiro a fim de subsidiar o crescimento 

econômico, tendo os Estados Unidos como um grande aliado, foi criado a Agência 

dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional - USAID8, uma aliança que 

nasce para ñajudarò o governo brasileiro a investir na educa«o. Para Leite (2002, 

p.46) esse acordo buscou  

 
 

[...] a eficiência e eficácia educacional, a ampliação curricular da escola 
brasileira com vistas ao desenvolvimento econômico-produtivo (em particular 
à profissionalização da juventude brasileira), a modernização dos canais 
educacionais extraclasse ï como forma de ampliação das informações a 
serem veiculadas ï, e a reestruturação do ensino superior nacional, tendo por 
modelos as universidades norte-americanas (LEITE, 2002, p. 46). 

 
 

Em 1970, começou-se a tracejar alguns planos para a educação. Embora houvesse 

uma ñpropaga«oò em ©mbito nacional dos programas designados para o meio rural, 

sendo este a propaganda do desenvolvimento das comunidades e da educação 

popular com o objetivo de conter o expansionismo dos movimentos populares. Foi em 

meados deste ano que a sociedade começou a reagir contra os tempos de militarismo 

e os movimentos sociais apareceram assumindo a luta pela democracia, pela 

consciência popular, e pela reivindicação dos direitos.  

Ainda nessa década, o MEB9 e o projeto de educação popular Paulo Freire são 

exemplos do expansionismo dos movimentos populares e agrários ocorrentes no país. 

Em contradição, o Plano Nacional de Desenvolvimento- PND e o Plano Setorial de 

Educação, Cultura e Desportos - PSECD propostos para tentarem sanar o alto numero 

do analfabetismo, servem de alicerce para os programas oferecidos pelo MEC como 

                                            
8Instrumento utilizado pelo governo americano, sendo este uma agência dos Estados Unidos, criada 

pelo presidente John F.Kennedy, em 1961. Tinha como objetivo ajudar nações subdesenvolvidas e em 
processo de desenvolvimento. (LEINEKER;ABREU, 2012).  
9 Movimento de Educação de Base. 
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o PRONASEC10, EDURURAL11 e o MOBRAL12, demostrando ainda que a Lei 5692/71 

se tornou insustentável diante os desafios do panorama educacional, quer seja no 

campo ou na cidade, (LEINEKER;ABREU, 2012). 

Sobre esse cenário de movimentos na educação do Brasil Gohn (2009, p.1), assegura 

que essa década deixou tristes registros na história brasileira,  

 
 

Mas foi também um período de resistência e construção das bases para a 
redemocratização. A retomada da organização sindical, o surgimento de 
movimentos e comunidades de base nos bairros, o movimento pela Anistia, 
a reorganização partidária, a criação de movimentos sociais que vieram a ser 
marcos no processo constituinte dos anos 80 etc. Tudo isso delineou um 
cenário de lutas onde a área da educação esteve presente, tanto a educação 
não-formal (no aprendizado político que a participação nas CEBs e 
movimentos sociais geraram), como na educação formal (via a expansão do 
ensino, especialmente o ensino superior), e nas lutas das associações 
docentes de todos os níveis. 
 
 

Relacionado a isso, é importante ressaltar que ao final dos anos 1970, eclodiram os 

movimentos sociais no campo que vieram dar origem ao MST13. Registros históricos 

apontam o início desse movimento no Brasil em um evento de 1979 no estado de 

Santa Catarina, já manifestando o apresso à educação. Destacam-se as escolas nos 

acampamentos dos Sem-Terra, buscando fazer uma releitura dos ensinamentos 

prescritos pelos órgãos educacionais brasileiros, segundo o olhar do movimento sem 

- terra. Contudo, é lançada a Cartilha de Formação das Lideranças dos sem ïterra 

(CALDART, 1997).  

Na década de 1980, seguiu-se a continuação dos programas oficiais com a intenção 

de expandir o ensino fundamental no campo, de melhorar a qualidade de ensino e 

também de reduzir a evasão escolar, bem como, redistribuir equitativamente os 

benefícios sociais (ARAÚJO, 2004). Entretanto, cabe ressaltar que, no inicio dessa 

década o setor econômico do país encontra-se em fases de instabilidade, devido à 

implantação do modelo econômico pelo regime militar, ocasionando um forte 

retrocesso, fator que aumentou a desigualdade na distribuição de renda admitindo o 

                                            
10  Programa Nacional de Ações Sócio-Educativas  e Culturais 
11 Programa de Educação Rural foi um programa concebido para os primeiros anos da década de 80, 
período no qual a sociedade brasileira buscava alternativas para sua democratização. A política social 
do governo estava direcionada para as camadas pobres e tinha como tônica o desenvolvimento com 
justiça social. (Souza, 2001, p.11). 
12 Movimento Brasileiro de Alfabetização, instituído em 1967 mas posto em prática em 1970, tinha como 
objetivo formal erradicar o analfabetismo e oferecer condições de continuidade àqueles que não se 
alfabetizaram em época prevista por lei. (Souza, 2001).  
13 Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra. 
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estado de pobreza de milhões de brasileiros, principalmente no meio rural. 

(LEINEKER;ABREU, 2012). Nesse sentido, Gonçalves Neto (1997, p. 19) assevera 

que 

 
 
O setor agrário não ficou alheio a essas transformações. Basta lembrar que 
os anos 80 iniciam-se com o governo colocando como meta o alcance de um 
tríplice objetivo no campo: produzir alimentos, gerar excedentes exportáveis 
e substituir produtos que pesassem desfavoravelmente em nossa balança 
comercial. 

 
 
Desse modo, as alternativas do governo militar em relação aos programas e projetos 

voltados para o desenvolvimento da educação, não garantem os povos do campo 

permanecerem no campo de forma produtiva e consciente, nem possibilitam uma 

formação adequada aos rurícolas, sequer melhores condições de vida dos mesmos 

(ARAUJO, 2004). Nesse sentido, é que podemos perceber a insustentabilidade dos 

projetos, pautados em pretensões políticas em difundir ideologicamente os valores do 

modelo capitalista dependente. 

Contudo, se torna visível uma série de transformações na e para a educação rural, 

juntamente às lutas empreendidas pela Reforma Agrária. Em meados dos anos 1980, 

por meio da participação popular, marcou-se um período de lutas pela 

redemocratização e institucionalização das demandas educativas do país. A saber: a 

fundação da ANDES14, em 1981, o considerado ano ñda viradaò em 1984, a forma«o 

do Fórum Nacional de Defesa da escola Pública em 198715. Em 1988, lançou-se em 

âmbito nacional o Movimento em Defesa da Escola Pública Nacional. Conforme Gohn 

(2009, p.3-4),  

 
 

Este movimento, em parte representou, na área da educação, a retomada de 
movimentos ocorridos nos anos 30 pelos Pioneiros da Educação e nos anos 
50 pelos intelectuais nacionalistas do período. O movimento surgiu da 
articulação em torno da Constituinte, em seu capítulo da Educação, e se fez 
necessário ante a exigência constitucional de elaboração de uma nova Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Composto basicamente de 
intelectuais das universidades e de entidades ou de representantes de 
diversas categorias do magistério, o movimento logrou o apoio de 25 
entidades da sociedade civil para a defesa de seu projeto básico. Após oito 
anos de luta, baseada em lobbies e pressões junto aos parlamentares de 

                                            
14 Associação Nacional de Professores do Ensino Superior, nasceu da união das Associações Docentes 
das universidades, principalmente públicas e comunitárias. (GOHN, p.3). 
15 Este Fórum teve papel decisivo no processo de constituição e elaboração dos artigos em relação à 
Educa«o na Carta da Constitui«o de 1988. Pois, ñdemandou um projeto de educa«o como um todo 
e n«o apenas reformas no sistema escolarò (GOHN, 2009). 
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Brasília, obteve-se a aprovação de um novo projeto de Lei de Diretrizes e 
Bases para a educação nacional. 

 
 
Assim, as mobilizações populares e participativas passaram a ocorrer em torno do 

processo Constituinte de 88, sendo este um marco significativo para a educação e 

sua respectiva pluralidade. Constituído com a participação dos movimentos sociais na 

elaboração de políticas públicas, tornou-o democrático ressaltando a qualidade da 

educação, o Artigo 215 estabelece que: 

 
 
A educação é um direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho. (BRASIL, 1988, art.205). 
 

 

Ademais, o Artigo 206 refere-se alguns princípios que precisam ser seguidos: 

 
 

O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: I - igualdade de 
condições para o acesso e permanência na escola; II - liberdade de aprender, 
ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; III - pluralismo 
de idéias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições 
públicas e privadas de ensino; IV - gratuidade do ensino público em 
estabelecimentos oficiais; V - valorização dos profissionais do ensino, 
garantido, na forma da lei, planos de carreira para o magistério público, com 
piso salarial profissional e ingresso exclusivamente por concurso público de 
provas e títulos, assegurado regime jurídico único para todas as instituições 
mantidas pela União; VI - gestão democrática do ensino público, na forma da 
lei; VII - garantia de padrão de qualidade. 

 
 
ñCom base nesses princ²pios a lei busca organizar o sistema educacional 

assegurando que o artigo 205 seja cumpridoò (LEINEKER; ABREU, 2012, p. 11). No 

entanto, as cartas constitucionais criadas ao longo da história da educação expressam 

os interesses ñemergenciaisò colocados em seus respectivos per²odos. Nesse sentido, 

a Constituição Federal de 1988 marca a ascensão de diversos movimentos sociais 

preocupados com as políticas educacionais designadas para o campo.  

Nessa perspectiva, os anos seguintes foram marcados por discussões e debates em 

torno da elaboração e aprovação da atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional. No âmbito dessas discussões, cabe ressaltar a transformação do cenário 

sociopolítico na década de 1990 por meio da participação das entidades e sindicatos 

na luta por uma lei que garantisse uma escola pública de qualidade e diferenciada 

para o campo. (SANTOS, 2005). E Gohn (2009, p. 26) aponta ainda, que as lutas 
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educativas nos anos 1990 atingiram ñoutras formas de organiza«o popular, mais 

institucionalizadas-como a constituição de Fóruns Nacionais de Luta pela Educação, 

pela Moradia, pela Reforma Urbana; Nacional de Participa«o Popular etcò. 

Assim em 1996, em vista de muitos debates e embates, com interesses divergentes, 

aprovou-se a Lei nº 9.394/9616 que demonstra em seu Artigo 28 a desvinculação da 

escola rural aos meios educativos da escola urbana, até então nunca comtempladas 

em leis anteriores. A saber, o Art. 28 na integra: 

 
 

Na oferta da educação básica para a rural, os sistemas de ensino promoverão 
as adaptações necessárias para à sua adequação às peculiaridades da vida 
rural e de cada região, especialmente: 
I- Conteúdos curriculares e metodologias apropriadas á reais necessidades e 
interesses dos alunos da zona rural; 
II- organização escolar pr 
ópria, incluindo adequação do calendário escolar às fases do ciclo e às 
condições climáticas; 
III- adequação às condições de trabalho na zona rural. 

 
 
Ainda que na lei apareçam expressões de uma educação básica que atenda as 

especificidades do campo, a realidade do ensino ainda permanece enraizada às 

características das escolas urbanas. Todavia, os movimentos sociais do campo 

mantem-se ativos a tais questões educacionais e por meio de práticas reivindicativas, 

em 1998 organizaram a primeira Conferência Nacional Por uma Educação Básica do 

Campo17.  

Precedida por Seminários estaduais, com apoio em um texto-base e nas experiências 

concretas, essa conferência se instituiu em um processo que uniu muitos parceiros 

(CNBB18, MST, UNICEF19, UNESCO20 e a UnB21) envolvendo, de forma muito 

participativa, uma expressa quantidade de educadores no campo. 

(ARROYO;FERNANDES, 1999). Devido a esse reconhecimento sobre a importância 

em continuar esse processo, se organizou a ñArticula«o Nacional Por uma Educa«o 

do Campoò.  

                                            
16 LDBEN Lei de Diretrizes Bases de Educação Nacional também conhecida como Lei Darcy Ribeiro 
(ARAÚJO, 2004). 
17 Ocorreu nos dias 27 a 31 julho na cidade de Luziânia-GO. 
18 Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. 
19 Fundo das Nações Unidas para a Infância.  
20 Organização das Nações Unidas para a Educação e Cultura. 
21 Universidade de Brasília.  



 

 57 

Segundo Israel José Nery, na apresentação de A educação básica e o movimento 

social do campo, segundo volume da cole«o ñPor uma Educação Básica no Campoò, 

os exemplos dessa iniciativa podem ser vistos por meio da produção de uma coleção 

de livros para favorecer a divulgação e o embasamento da reflexão sobre a Educação 

Básica no Campo, do acompanhamento da tramitação no Congresso do PNE22, do 

estimulo à realização de seminários estaduais e regionais, e da articulação dos 

seminários nacionais sobre essa temática (ARROYO; FERNANDES, 1999). 

Roseli Caldart (2003, p. 61) reafirma as três idéias-força propulsoras desde a 

Conferência Nacional Por uma Educação Básica do Campo para ressaltar a luta pela 

implementação de um projeto educacional popular de desenvolvimento do campo. As 

ideias são as seguintes: 

 
 

1. O campo no Brasil está em movimento. Há tensões, lutas sociais, 
organizações e movimentos de trabalhadores e trabalhadoras da terra que 
estão mudando o jeito da sociedade olhar para o campo e seus sujeitos. 
2. A Educação Básica do Campo está sendo produzida neste movimento, 
nesta dinâmica social, que é também um movimento sociocultural de 
humanização das pessoas que dele participam. 
3. Existe uma nova prática de Escola que está sendo gestada neste 
movimento. Nossa sensibilidade de educadores já nos permitiu perceber que 
existe algo diferente e que pode ser uma alternativa em nosso horizonte de 
trabalhador da educação, de ser humano. Precisamos aprender a 
potencializar os elementos presentes nas diversas experiências, e 
transformá-los em um movimento consciente de construção das escolas do 
campo como escolas que ajudem neste processo mais amplo de 
humanização, e de reafirmação dos povos do campo como sujeitos de seu 
próprio destino, de sua própria história (CALDART, 2003, p.2). 

 
 
Ainda sobre estas considerações Kolling23 (1999, p. 29) reforça que o propósito  

 
 
É conceber uma educação básica do campo, voltada aos interesses e ao 
desenvolvimento sócio-cultural e econômico dos povos que habitam e 
trabalham no campo, atendendo às suas diferenças históricas e culturais para 
que vivam com dignidade e para que, organizados, resistam contra a 
expulsão e a expropriação. Não basta ter escolas do campo, ou seja, é 
necessários escolas com um projeto político-pedagógico vinculado às 
causas, aos desafios, aos sonhos, à história e à cultura do povo trabalhador 
do campo. 

 
 

                                            
22 Plano Nacional de Educação. 
23 ñ£ um dos organizadores do relat·rio da Confer°ncia Nacional Por uma Educa«o B§sica do Campo, que 

resultou na proposta de Educa«o b§sica do campoò (CAMPOS, 2005, p. 3). 
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Nessa perspectiva podemos observar que a luta pela Educação do Campo parte da 

organização dos trabalhadores sem-terra com outras lutas que conjuntaram a reforma 

agrária, sendo também a luta pela saúde, pela qualidade do ensino, por melhores 

condições de moradia, pela conquista da terra e pela permanência nela. No setor 

educacional o exemplo da conquista é o PRONERA24, criado em 1988 para atender 

áreas de assentamentos de reforma agrária, este programa se configura como 

referência da educação de jovens e adultos do campo. 

Por conseguinte, não apenas, mas também por essas atuações, em 04/12/2001 foi 

aprovada as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo 

pela CEB25 e MEC26, baseado nas LDBs 9131/95 e 9394/96. Em seu relatório constam 

as análises das constituições nacionais e sua omissão ao ensino do campo, as 

estaduais revelam avanços à valorização da cultura do campo, concomitantemente 

também fazem parte das diretrizes, a preocupação em adequar-se ao calendário 

escolar às particularidades do campo, a normalização de cursos de formação e de 

aperfeiçoamentos para professores de escolas do campo (SANTOS, 2005). 

Para Fernandes (2002, p.91) essa aprovação representa: 

 
 

[...] um importante avanço na construção do Brasil rural, de um campo de 
vida, onde a escola é espaço essencial para o desenvolvimento humano. É 
um novo passo dessa caminhada de quem acredita que o campo e a cidade 
se complementam e, por isso mesmo, precisam ser compreendidos como 
espaço geográficos singulares e plurais, autônomos e interativos, com suas 
identidades culturais e modos de organização diferenciados, que não podem 
ser pensados como relação de dependência eterna ou pela visão urbanoide 
e totalitária, que prevê a intensificação da urbanização como modelo de país 
moderno. A modernidade é ampla e inclui a todos e a todas, do campo e da 
cidade. Um país moderno é aquele que tem no campo vida, onde os povos 
do campo constroem as suas existências. 

 
 

Assim sendo, em 2003 o MEC montou o GPT27 de educação do campo para designar 

o perfil das escolas do campo e implementar as Diretrizes Operacionais da Educação 

do Campo28, além de divulgar e debater propostas juntamente com os movimentos 

                                            
24 Programa de Educação na Reforma Agrária, surgiu com a ideia em julho de 1997 no I Encontro 
Nacional das Educadoras e Educadores da Reforma Agrária ïENERA, realização da parceria entre o 
Grupo de Trabalho de Apoio da Reforma Agrária da Universidade de Brasília ïGT-RA-UnB, o MST e o 
UNICEF. 
25 Câmara de Educação Básica. 
26 Ministério de Educação e Cultura. 
27 Grupo Permanente de Trabalho 
28 Aprovada em 04/12/2001 pelo Conselho Nacional de Educação das Diretrizes Operacionais para a 
Educação Básica das Escolas do Campo-Resolução nº1,de 3 de abril de 2002/CNE/MEC, 
homologadas em 12/02/2002 pelo ministro da Educação.  
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sociais. Referência ao Plano Plurianual elaborado no governo Lula (2003-2006) para 

instituir uma política que priorize o desenvolvimento da agricultura familiar e a reforma 

agrária como instrumentos imprescindíveis de inclusão social. 

Desse modo, no ano de 2004 criou-se a SECAD229 com o objetivo de instalar políticas 

públicas para a educação do campo. Baseada na reflexão de entendimento dos 

valores, dos interesses e das necessidades de desenvolvimentos dos sujeitos que 

habitam o campo. Esta Secretaria abrange a diversidade rural sendo responsável pela 

educação indígena, quilombola, ribeirinha, entre outras. Com intenção de deter o 

processo de exclusão escolar sofrido ao longo dos tempos, a SECAD promove 

Seminários Estaduais nas cinco regiões do país e discute questões para fomentar um 

projeto de desenvolvimento sustentável para o campo, são alguns destes: à formação 

de professores, gestão escolar e o ensino técnico (CAMPOS, 2005). 

De tal modo, sendo por meio deste apontamento histórico, podemos visualizar os 

desdobramentos educacionais do campo em um cenário de lutas e embates políticos, 

impulsionados pelos movimentos sociais que pressupõe a educação como extensão 

de um espaço culturalmente próprio, detentor de uma série de reflexões sociais 

(MARTINS, 2009).  

Outrora, o antagonismo dessa proposta, implica uma educação impulsionada pelos 

movimentos de ñpoderesò do Estado, designada como resgate de uma d²vida com este 

setor. Nesse sentido, podemos identificar os princípios que orientam os valores e as 

ideias que designam a construção e a interpretação de um paradigma educacional 

Rural e outro do Campo. 

A partir da nomenclatura que edificam os paradigmas, ficam claras as concepções 

ideológicas distintas. Sobre isso, Arroyo e Fernandes (1999) na Articulação Nacional 

Por Uma Educa«o B§sica do Campo, enfatizaram que o termo ñcampoò ® proclamado 

pelos movimentos sociais e deve ser adotada pelas instâncias governamentais e suas 

políticas públicas educacionais, mesmo quando ainda relutantemente pronunciada em 

alguns universos acadêmicos de estudos rurais. Enquanto percebemos 

historicamente a cria«o do conceito de educa«o ñruralò vinculada ¨ educa«o elitista 

oferecida para uma minoria da população brasileira. Ademais, na atual conjuntura, 

Roseli Caldart (2002, p.26) assinala em outros termos: 

                                            
29 Secretaria Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade. 
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[...] uma educação que seja no e do campo. No: o povo tem o direito a ser educado 

no lugar onde vive; Do: o povo tem o direito a uma educação pensada desde seu lugar 

e com a sua participação, vinculada à sua cultura e às suas necessidades humanas e 

sociais. Somos herdeiros e continuadores da luta histórica pela constituição da 

educação como um direito universal, de todos: um direito humano, de cada pessoa 

em vista de seu desenvolvimento pleno, e um direito social, de cidadania ou de 

participação mais crítica e ativa na dinâmica da sociedade. Como direito não pode ser 

tratada como serviço nem como política compensatória; muito menos como 

mercadoria.  

Pelo exposto, para Perius e Oliveira (2008, p. 46) a mudança da nomenclatura de rural 

para campo busca superar o sentido tradicional da escola rural atribuído por meio de 

políticas públicas dirigidas à produção agropecuária e a educação rural inserida no 

processo de modernização capitalista do campo, comprometida com a lógica da 

produtividade. O conceito da escola do campo relaciona-se à formação dos 

trabalhadores rurais com competência para enfrentar os desafios da produção e da 

vida contemporânea, o que significa também um instrumento de luta pela terra. 

E nesse sentido Caldart (2007, p.2) afirma que  

O conceito de Educação do Campo é novo, mas já está em disputa, exatamente 

porque o movimento da realidade que ele busca expressar é marcado por 

contradições sociais muito fortes. Para nós o debate conceitual é importante à medida 

que nos ajuda a ter mais claro quais são os embates e quais os desafios práticos que 

temos pela frente. No debate teórico o momento atual não nos parece ser o de buscar 

ñfixarò um conceito, fech§-lo em um conjunto de palavras: porque isso poderia matar 

a ideia de movimento da realidade que ele quer apreender, abstrair, e que nós 

precisamos compreender com mais rigor justamente para poder influir ou intervir no 

seu curso. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Contudo, entende-se o paradigma da educação rural como principio de um projeto de 

educação correspondente aos anseios e projetos de modernização do território 

brasileiro. Ao construir e desconstruir historicamente a educação rural percebe-se um 
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projeto composto por fragmentos da educação urbana introduzida no meio rural, na 

maioria das vezes precário na sua estrutura e funcionamento. Vê-se, portanto, uma 

instituição escolar que passa valores de uma ideologia urbana que subordina a vida e 

o homem do campo. 

Por conseguinte, a atualidade apresenta o Paradigma da Educação do Campo em 

processo de construção que surge por meio do entendimento de um projeto de 

educação político-social mais abrangente que assegura o campo como espaço de 

vida digna e de legítima luta por políticas públicas específicas e por um projeto 

educativo próprio para seus sujeitos (MOLINA;JESUS, 2004). 

Nesse contexto, pode-se analisar a construção do Paradigma da Educação do Campo 

pela ·tica Kuhniana, sendo este uma fase da ñrevolu«o cient²ficaò j§ que, sua 

construção é designada por um novo conceito, e para isso, passou por momentos de 

questionamento sobre a terminologia rural, e surgiu para romper com uma 

interpretação da realidade educacional proposta então pelo primeiro paradigma, o da 

Educação Rural. 
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RESUMO 
Este artigo discute a educação do campo enquanto elemento transformador da 
produção do espaço agrário maranhense, marcado de um lado pela ação dos grandes 
projetos e, de outro, por baixos indicadores sociais, principalmente no que diz respeito 
à educação. Sendo assim, utilizou-se como concepção teórica o materialismo 
histórico, tendo como fundamento o trabalho, bem como as bases de dados do IBGE, 
no que diz respeito aos indicadores sociais. Sendo assim, entende-se que a educação 
do campo, apesar de não ser o único instrumento, pode contribuir substancialmente 
para uma nova forma de produção do espaço agrário maranhense, devido ao estado 
ainda possuir a maior população residente em zona rural do país, bem como, os 
grandes monopólios capitalistas ainda não terem se apropriado da maior parte do 
espaço maranhense. 
 
RESUMEN 
Este artículo aborda la educación del campo como elemento transformador de la 
producción de Maranhão espacio agrario, limitada por un lado por la acción de los 
grandes proyectos y el otro por los bajos indicadores sociales, en particular con 
respecto a la educación. Por lo tanto, se utiliza como un concepto teórico del 
materialismo histórico, y se basa en el trabajo, así como las bases de datos del IBGE, 
en lo que respecta a los indicadores sociales. Por lo tanto, se entiende que la 
educación del campo, aunque no es la única herramienta, puede contribuir 
sustancialmente a una nueva forma de producción de espacio agrario de Maranhão, 
debido al estado todavía tiene la mayor población que reside en las zonas rurales del 
país, así como, los grandes monopolios capitalistas aún no se han apropiado de la 
mayor parte del espacio de Maranhão. 
 
Palavras-chaves: Educação do campo. Produção do espaço. Relação 
capital/trabalho.  
 
Palabras clave: Educación del Campo. Producción de espacio. Relación capital / 
trabajo. 
 

EIXO 1. América Latina e a Educação dos Trabalhadores (Tendências Conjunturais, 
Educação Comparada, Políticas, Perspectivas). 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Este artigo tem como objetivo analisar as contradições do espaço agrário maranhense 

em meio ao processo de intensificação do capital, com o agronegócio e a implantação 

dos grandes projetos, inserindo a educação do campo como uma alternativa para 

transformação social. Sendo assim, o ponto de partida para o debate é que o novo 

processo produtivo instaurado pelo imperialismo, sobretudo, com a Revolução Verde, 

com o domínio das grandes corporações do ramo de alimento mineradora tem criado 

um espaço agrário concentrado tendo como base o processo de industrialização e 

proletarização da agricultura. No entanto, entendendo o espaço como resultante da 

produção capitalista, como sendo desigual e combinado, as formas de produção do 

espaço maranhense sequer chegaram a estes níveis, pois, tal espaço dentro da lógica 

da acumulação ainda ocupa um lugar de fornecedor de matérias-primas, 

prevalecendo ainda a lógica da acumulação primitiva. 

Diante desse quadro, entende-se que a educação do campo, associada às formas de 

luta e organização dos trabalhadores rurais no campo, podem representar um grande 

passo no caminho da criação da redução dessa sociedade desigual, particularmente 

em um contexto de intensificação da superexploração do trabalho no campo, bem 

como, a luta e resistência da classe trabalhadora diante de um momento de crise do 

sindicalismo e do partido enquanto instituições de condução da dinâmica das classes. 

Como base de análise, utilizou-se além de pesquisas de campo já realizadas, o 

referencial teórico tendo como base as obras de Lefebvre (2008), Marx (2002; 2006), 

Caldart (2012), bem como, de um conjunto de autores importantes para análise da 

dinâmica. 

Sendo assim, em virtude de ocupar um lugar de centralidade na educação do campo, 

al®m de fundamento ontol·gico, tendo em vista que corresponde ao ñinterc©mbio entre 

homem e naturezaò, como assinala Marx (2002, p. 211), o trabalho aparece, dentro 

da concep«o materialista, como base do espao geogr§fico, pois, ñ[...] a hist·ria dos 

homens é a história da transformação permanente e continuamente acumulativa da 

natureza em sociedadeò (MOREIRA, 1996, p. 36). Como foi desmistificado por Marx 

(2005), o modo de produção capitalista é marcado essencialmente pela luta de 

classes. Sendo assim, o espaço também se organiza mediante a estrutura de classes, 

pois, segundo Moreira (1996, p. 38). ñ[...] as lutas de classes regem a dial®tica do 
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espaço e a dialética do espaço rege as lutas de classes, uma vez que a dialética do 

espao ® a dial®tica das classesò. 

A produção do espaço maranhense, além da intensificação do capital no campo com 

as grandes multinacionais, tem como substrato políticas estatais, como o II PND, II 

Plano Nacional de Desenvolvimento com o Governo Geisel, no momento em que é 

criado o PRODOCER III, Programa de Desenvolvimento dos Cerrados. O agronegócio 

particularmente a soja, a exemplo da produção de minério, será destinada à 

exportação, com o objetivo de saudar o pagamento da dívida externa contraída, 

particularmente, durante o ñMilagre Econ¹micoò, mas tamb®m a demanda cresce 

mediante, aumento do consumo da China e da Europa quando há a substituição de 

proteína animal da ração do gado por proteína vegetal devido o mal da ñvaca loucaò, 

doença que atingiu o gado na Europa. Neste contexto, a dinâmica espacial criada por 

essa estrutura produz um espaço marcado pela desigualdade e por elevados graus 

de exploração da classe trabalhadora. 

Sendo assim, entende-se que como contraponto à organização espacial imposta pelo 

capital a educação do campo é essencial para se pensar um outro modelo de 

produção do espaço agrário que perpasse pela produção camponesa e não pela 

mercantilização da agricultura, tampouco pelo processo de industrialização da 

agricultura, pilares da denominada Revolução Verde, características das décadas de 

1950 e 1960, momento em que há a expansão dos grandes monopólios no campo. 

Sendo assim, é imprescindível que se compreenda o trabalho como fundamento do 

ser social. 

 

 

DO FETICHISMO DA TÉCNICA À PRODUÇÃO DO ESPAÇO 

 

 

Não é de hoje que a ciência e a técnica ocupam um lugar de destaque nas mentes 

dos grandes intelectuais. No entanto, como centralidade tem se intensificado 

particularmente, a partir da Segunda Guerra Mundial, mais especificamente, com a 

crise do regime de acumulação fordista/taylorista, que tinha como base a produção 

industrial e o proletariado fabril como classe fundamental do processo de 

transformação da sociedade. Com a tentativa de superação desse modelo, pela 

produção enxuta, também denominada de toyotismo, há uma visualização da técnica 
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e da ciência como as novas propulsoras do modo de produção e, portanto, desse novo 

modelo de produção, não mais tendo como pilar o trabalho fabril e, portanto, a classe 

trabalhadora, como classe fundamental do processo de ruptura com uma nova 

formação societal. 

A grande magia que estes elementos têm criado e despertado faz com que se pense 

atualmente numa superação da sociedade industrial, como se o processo produtivo 

estivesse sendo feito não mais por homens, mas apenas por máquinas, mais 

especificamente por robôs, como assim diria Adam Schaf (2007)30. O mesmo autor 

entende que já chegamos a uma sociedade informática, onde a produção é controlada 

por robôs. Em última instância, o que autor está afirmando é que chegaremos à 

extinção do trabalho fabril realizado por homens. O misticismo que a ciência e a 

técnica têm criado, o bem da verdade, é uma crítica à luta de classes. É, portanto, a 

tentativa de superação da tese que, de certa forma, ainda representa e apresenta uma 

nova proposta de sociedade: o marxismo, que tem como centro a luta de classes e o 

processo de ruptura com o projeto capitalista. 

Dentro da Geografia, Santos (2002), ao contrário do que muitos intelectuais 

interpretam, tem um vínculo fincado na técnica. Segundo este, a técnica - e não o 

trabalho, como apontara Marx (2002) - é o principal elemento de intercâmbio entre 

homem e natureza. Para desenvolver sua tese acerca da questão espacial, Santos 

(2002), toma como fundamento a tese heideggeriana, tendo como base a relação ser 

e tempo. Em Heidegger, o ser é um problema temporal e não espacial. Portanto, para 

este autor, o problema do ser encontra-se na ciência e na técnica e, portanto, de uma 

vida marcada pela intensificação da produção. Ou seja, o progresso trazido pela 

técnica e pelas máquinas criadas a partir da Revolução Industrial não foi suficiente 

para sanar os problemas da humanidade, muito pelo contrário, serviram para uma 

degradação ainda maior.  Dessa forma, Heidegger estabelece uma crítica à ciência e 

tecnologia como elementos que passariam a controlar o ser em um período marcado 

por uma vida ritimizada pela produção capitalista.  

                                            
30 É bem verdade que em alguns ramos da atividade fabril há um grande índice de mecanização do 
processo produtivo e, consequente substituição do homem pela máquina, mas esse elemento já era 
visualizado por Marx com o surgimento da maquinaria. No entanto, o que se questiona é que não há 
uma substituição da classe trabalhadora, embora haja uma redução da população fabril, muito pelo 
contrário, ela tem se metamorfoseado como diria Ricardo Antunes (2003), ampliando-se para além dos 
segmentos fabris, congregando, os vários setores da economia. 
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Neste sentido, Heidegger, embora esteja criticando a ciência e técnica, bem como, o 

materialismo e o positivismo, reconhece no início do século XX que estas são um dos 

elementos centrais da sociedade e, portanto, devem ceder lugar a uma vida produtiva 

não mais controlada por esses elementos, mas sim pela poesia, que em grego 

representa a produção. O ser, portanto, não se limita à produção tampouco a um 

determinismo. 

Santos (2002) se baseia na crítica heideggeriana, bem como em outros autores para 

incorporar sua tese da centralidade da técnica, ciência e informação, tanto é que 

afirma que já vivemos em um período técnico-científico-informacional. Estes 

elementos, portanto, seriam o motor da dinâmica espacial e não mais o trabalho, como 

aponta a tese marxiana. Do ponto de vista do método, Santos (2002) não rompe com 

a dialética, mas também não incorpora a dialética marxiana como tentativa de 

superação da sociedade capitalista por uma sociedade socialista. Neste contexto, o 

autor afirma que a geografia é a filosofia da técnica.  

Ortega y Gasset ([s/d]) também contribuiu para a construção miltoniana. Segundo ele, 

a técnica é uma atividade imanente do ser humano. Somente o homem se apropriou 

da técnica para utilizá-la em seu favor no domínio da natureza, para satisfazer suas 

necessidades. Antes o homem era controlado por uma dinâmica natural, agora a 

dinâmica natural é controlada pela técnica, ciência e informação. A técnica, portanto, 

se mostra como forma de superação da natureza pelo homem.  

Na concep«o de Milton Santos, somente o ñ[...] fen¹meno t®cnico na sua total 

abrang°ncia permite alcanar a no«o de espao geogr§ficoò (SANTOS, 2002, p. 37). 

Sendo assim, Santos entende que a técnica é  

 
 
[...] a principal forma de relação entre o homem e a natureza, ou melhor, entre 
o homem e o meio, [...] As técnicas são um conjunto de meios instrumentais 
e sociais, com os quais o homem realiza sua vida, produz e, ao mesmo 
tempo, cria espaço (SANTOS, 2002, p. 29). 

 
 
Por outro lado, o elemento fundante do mundo dos homens, como diria Marx, em toda 

sua obra, é o trabalho e não a técnica. É por meio do trabalho que o homem se 

distingue dos demais animais. Com base na análise marxiana, Lefebvre (2008), Soja 

(1993) e Harvey (2005) quando entendem que o fundamento do espaço geográfico 

são as relações sociais de produção e, portanto, o trabalho como sendo a sua 

centralidade. Santos (2012), portanto, se aproxima dos intelectuais, como Habermas 
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(2012), quando afirma que o trabalho não é mais a centralidade do ser humano, mas 

sim a técnica e a ciência; Gorz (2007), quando afirma que não há mais um 

proletariado, pois, o fim da denominada sociedade industrial teria posto fim ao 

protagonismo proletário e trabalhista fabril. Schaf (2007), quando fala de uma 

sociedade informática, inclusive elencando que num futuro próximo as máquinas 

dominariam todo processo produtivo, fazendo com que desaparecesse a sociedade 

baseada no trabalho. Pois segundo este, a tendência é que haja uma substituição 

progressiva do homem pelas máquinas. Sobre este aspecto, tais autores estão 

mencionando que há uma descentralização da tese do trabalho e, portanto, do 

proletariado enquanto sujeito revolucionário. 

Contrapondo-se a essa tese miltoniana entende-se que o elemento de destaque da 

dinâmica espacial são as relações capitalistas de produção, portanto, a lógica 

comandada pelas grandes corporações mundiais, cujo poder de decisão sobre os 

Estados é consideravelmente superior a quaisquer outros elementos, inclusive a 

técnica. É bem verdade que esta é necessária na instalação dos objetos e do próprio 

capital. No entanto, quem determina a implantação dos objetos técnicos, em última 

instância, é o capital. Hoje em um cenário mais perverso ainda: no momento em que 

o capital gesta o próprio capital com dinâmica financeira. 

Neste sentido, a lógica espacial sob a dinâmica capitalista é determinada pelas 

relações sociais de produção, portanto, os objetos técnicos não se definem ao bel 

prazer se as relações de produção não criarem condições necessárias objetivas e 

subjetivas para tal implantação. O capital não se instala em determinado lugar se não 

for viável economicamente para uma determinada empresa. Portanto, o fator que 

possibilita a produção do espaço ainda está centrado na relação capital/trabalho, 

tendo como fundamento o processo de exploração do trabalho com o objetivo de 

extrair mais-valia. Agora num contexto onde prevalece a exploração sob mais-valia 

relativa.  

Como contraponto à tese miltoniana e, portanto, da centralidade da técnica, alguns 

autores são essenciais na compreensão dessa dinâmica. Lefebvre (2008), Harvey 

(2005) e Soja (1993) conservam a tradição marxista na compreensão do espaço como 

sendo o produto das relações sociais de produção. Segundo Lefebvre (2008), o 

espaço é uma construção histórica e não pode ser considerado um papel em branco, 

onde se inscrevem as ações dos grupos e das instituições, sem deparar com nenhum 

outro obstáculo além do vestígio das gerações passadas. Aqui Lefebvre retoma com 
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muita propriedade a concepção espacial com base no materialismo histórico e 

dialético, parafraseando Marx, quando afirma que quem produz o espaço são os 

homens nas suas relações materiais e espirituais, no entanto, não o produzem como 

querem, produzem sob circunstâncias históricas dadas. 

O espaço na compreensão do autor não pode ser descolado da política e da ideologia. 

Portanto, embora sua formação se materialize pela relação entre os elementos 

naturais e sociais, o processo de formação é político, mas primordialmente social 

tendo em vista que é uma construção e, como tal, quem produz o espaço são os 

homens nas suas mais variadas formas de intercâmbio entre homem e natureza. 

Portanto, pode-se afirmar categoricamente que se há uma ontologia espacial ela se 

dá por meio de um processo político. Não se dá sob as condições ideias; não é uma 

construção da ideia humana ainda que esta entre no processo, tampouco, uma 

representação social, mas sim um produto social, que tem como fundamento o 

trabalho. 

Desse modo, o espaço sempre foi político e estratégico. Se há uma aparente 

neutralidade e indiferença em relação a seus conteúdos ñ® precisamente por ter sido 

ocupado e usado, e por já ter sido o foco de processos passados cujos vestígios nem 

sempre são evidentes na paisagem. O espaço foi formado e moldado a partir de 

elementos históricos e naturais, mas esse foi um processo político. O espaço é político 

e ideol·gico. £ um produto literalmente repleto de ideologiasò (LEFEBVRE apud 

SOJA, 1993, p. 102). 

Endossando as formula»es de Lefebvre, Edward Soja (1993) entende que o ñ[...] 

espaço em si pode ser primordialmente dado, mas a organização e o sentido do 

espao s«o produtos da transla«o, da transforma«o e da experi°ncia sociaisò 

(SOJA, 1993, p. 101). O espaço está organizado fundamentalmente nas ações dos 

homens, mas na sociedade capitalista essa lógica se inverte e se organiza mediante 

a lógica do mercado (produção, circulação, distribuição e consumo). 

Ao refletir sobre o espaço socialmente produzido, Soja (1993) o entende como uma 

ñ[...] estrutura criada, compar§vel a outras constru»es sociais resultantes da 

transformação de determinadas condições inerentes ao estar vivo, exatamente da 

mesma maneira que a história humana representa uma transformação social do 

tempoò (SOJA, 1993, 102). Al®m disso, apoiado nas ideias de Lefebvre, Soja (1993) 

entende que o espaço é: 
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[...] um produto material relacionado com outros elementos entre outros, os 
homens, que entram, eles próprios, em determinadas relações sociais, que 
conferem ao espaço (e aos outros elementos da combinação) uma forma, 
uma função e uma significação social [...] Não há teoria do espaço que não 
seja parte integrante de uma teoria social geral, ainda que implícita 
(LEFEBVRE, apud SOJA, p. 105). 

 
 

Sendo assim, a tese da centralidade do trabalho como fundamento ontológico do 

espaço geográfico ainda possui relevância, particularmente na atual conjuntura de 

crise econômica, como tem mostrado a realidade. 

 

 

A PRODUÇÃO DO ESPAÇO AGRÁRIO MARANHENSE A PARTIR DA 

IMPLANTAÇÃO DOS GRANDES PROJETOS 

 

 

De acordo com a literatura analisada, como pode ser percebido, o espaço é um 

produto social que se dá por meio da produção da vida material, tendo como elemento 

central o trabalho nas suas mais diferentes formas (material, imaterial, produtivo, 

improdutivo, concreto, abstrato, etc), numa relação contraditória com o capital, embora 

sua organização seja determinada pela lógica das grandes corporações. Neste 

sentido, o trabalho aparece dentro da tese marxiana como sendo um processo 

contraditório: primeiramente, apresenta-se como necessidade, como um processo de 

intercâmbio natural entre homem e natureza e, ainda que na atual fase o trabalho 

necessariamente não se caracterize por esse intercâmbio, ou seja, se dê inclusive por 

meio de uma produ«o ñimaterialò, o trabalho, para citar Marx (2002) apresenta-se 

como condição fundante do mundo dos homens. Além de necessário, na sociedade 

capitalista o trabalho apresenta-se como forma de alienação, como afirma Marx 

(2006), pois, não existe para satisfação das necessidades do trabalhador, mas sim 

dos donos dos meios de produção; impossibilita o homem de ser um ser genérico, de 

se relacionar com outros homens. Se por um lado, o trabalho é sinônimo de 

necessidade e alienação, contraditoriamente, é por meio deste que o homem pode se 

emancipar, pois, a partir do trabalho, há a construção do sujeito revolucionário, a 

classe trabalhadora, como classe protagonista do processo de transformação da 

sociedade capitalista. 
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No atual contexto da produção capitalista o espaço agrário maranhense tem sido 

marcado, de um lado, pelos grandes projetos (ALUMAR e Vale) e a monocultura da 

soja, que de alguma maneira, se fundamenta nos princípios, ainda que incipiente, 

tanto da industrialização, como do processo de proletarização da agricultura. Estas 

em um estágio embrionário, tendo em vista que na divisão internacional do trabalho o 

Estado apresenta-se como fornecedor de matérias-primas. Tal processo de 

proletarização se fundamenta na expropriação, que segundo Marx (2002), se dá por 

meio da separação entre o produtor e o seu meio de produção. Este é o processo 

inicial da acumulação capitalista. No espaço maranhense embora não tenha se dado 

da mesma forma, tampouco no mesmo contexto da acumulação primitiva visualizada 

por Marx na Inglaterra, com os camponeses, se baseou em um intenso processo de 

êxodo rural, que coincidentemente se deu a partir da criação das legislações 

fundiárias responsáveis pela instituição de um mercado de terras no Maranhão, bem 

como, de um intenso processo de concentração da propriedade da terra. Apesar da 

existência do processo de proletarização, proporcionalmente insipiente, há uma 

considerável produção camponesa que pratica uma agricultura familiar que, num 

determinado período encontra-se disponível dentro da superpopulação relativa, como 

reserva latente. 

Neste sentido, o espaço agrário maranhense é uma expressão do desenvolvimento 

capitalista desigual e combinado, marcado de um lado, pela intensificação do capital, 

cuja expressão máxima se materializa no agronegócio e, consequentemente na 

mecanização, no financiamento, na concentração de terra, de outro, pela presença de 

outras relações de produção, como a camponesa, sem incorporá-la, tampouco, 

transformá-la em sua plenitude à dinâmica capitalista.  

Neste contexto, o espaço agrário maranhense nos últimos anos, particularmente a 

partir do Processo de Revolução Verde e implantação dos grandes projetos, além de 

ser marcado pela intensificação dos monopólios capitalistas, voltados essencialmente 

para produção de commodities agrícolas (soja) e minerais tem sido caracterizado por 

uma produção do capital com um custo social e ambiental elevadíssimo. Tal espaço 

tem sido marcado nos últimos trinta anos pela intensificação do capital por meio das 

grandes multinacionais Bunge e Cargill31 e as Mineradoras que, juntas, são 

responsáveis por controlar grande parte da soja e minério produzidos no país. Desse 

                                            
31 São empresas multinacionais originárias dos Estados Unidos que controlam a produção de 
commodities agrícolas no mundo, sem plantar uma semente sequer.  
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modo, como afirma Botelho (2012) é um espaço onde prevalece a lógica da 

superexploração do trabalho e, portanto, da extração predatória dos recursos naturais. 

Tais empresas extraem uma quantidade exorbitante de lucro, tendo em vista que além 

da péssima remuneração dos trabalhadores, terceirizam toda a produção. 

Sendo assim, o espaço maranhense caracteriza-se, portanto, por uma lógica 

produtiva com base na depend°ncia dos denominados ñgrandes projetosò, que 

organizam um espaço controlado por formas capitalistas dependentes, mas 

funcionalmente articulada ao capital internacional, provendo matérias-primas para as 

potências econômicas. Com um detalhe sério e preocupante: o alimento produzido 

com custos sociais e ambientais elevados, degradando tanto o ambiente, como 

fazendo uso de um trabalho degradante, sequer participa da alimentação dos 

europeus. Trata-se de um produto usado particularmente na Europa como fonte de 

alimentação do gado. 

Em consonância com os grandes monopólios, o Estado, enquanto produto histórico, 

segundo Marx (1997), além de comitê executivo para gerir os assuntos da burguesia, 

um elemento da dinâmica de classes, tem sido um importante agente responsável na 

produção do espaço maranhense, particularmente no que diz respeito à criação de 

políticas desenvolvimentistas com o objetivo de expandir o capital, como a política 

nacionaldesenvolvimentista do Governo Geisel, denominada de II Plano Nacional de 

Desenvolvimento, II PND. Tais políticas se deram em uma conjuntura de crise do 

capital, com o denominado Choque do Petróleo. Tal Plano foi uma forma encontrada 

pelo Governo brasileiro para impulsionar a indústria nacional, mas também cria 

programas com o objetivo de produzir commodities agrícolas e minerais para saldar a 

dívida externa produzida principalmente com o denominado ñMilagre Econ¹micoò, 

período de 1969 a 1973, onde houve altos índices de crescimento da economia (acima 

de 10%), mas a custa de um elevado déficit. 

O desdobramento dos déficits produzidos pelo financiamento terá repercussão na 

produção do espaço brasileiro, criando significativo processo de desconcentração 

industrial na década de 70 e 80. No plano das políticas regionais são criados os 

programas especiais a partir do II PND. Neste contexto, o desencadeamento da 

produção do espaço maranhense se dá ainda no contexto da criação do Programa de 

Desenvolvimento dos Cerrados, o PRODOCER e POLAMAZÔNIA. O primeiro foi 

responsável pela exploração do Cerrado Maranhense particularmente para a 
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produção de soja, o segundo responsável pela exploração dos recursos minerais na 

Amazônia. 

Além disso, o Estado tem criado políticas fundiárias, como a Lei de Terras, 

fundamental no processo de ocupação do espaço maranhense, como a Lei de terras 

responsável pela instituição de um mercado de terras. Consequentemente, de um 

lado, há intensificação da expropriação dos camponeses que passam a criar uma 

população relativa latente, de outro, é responsável pela concentração de terras. Como 

apontam dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a 

concentração de terras no Brasil ainda é um fenômeno preocupante, particularmente 

nos Estados que compõe a Amazônia brasileira. Aliás, tal espaço não é somente 

marcado pela concentração fundiária, como também pelos conflitos fundiários, 

resultantes da intensificação do capital no campo. Tais conflitos não são senão a 

resultante do processo da luta de classes, cujo, ponto máximo se expressa na relação 

grandes proprietários/multinacionais (frações e representantes da burguesia) e 

pequenos proprietários, ocupantes, frações do campesinato. 

De acordo com Botelho (2012), apesar da elevação de implantação de tecnologia, 

com máquinas e equipamentos modernos, o espaço de produção da soja tem se 

caracterizado por uma superexploração da força de trabalho, tendo em vista que, o 

capitalista, além de ampliar a jornada de trabalho dos trabalhadores ao extremo, 

terceirizam quase todas as etapas produtivas. Deste modo, o capital se reproduz de 

forma ampliada às custas de um processo de superexploração da força de trabalho 

em um cenário totalmente perverso, onde a luta e resistência dos trabalhadores é 

extremamente débil. 

Marx (2002) e Lenin (2005) identificaram claramente que o capitalismo se caracteriza 

por um desenvolvimento desigual. Em virtude de vivenciar uma fase madura do 

capitalismo, denominada de imperialismo, caracterizada por um desenvolvimento do 

processo de industrialização em países colonizados que se dava combinado com o 

atraso da agricultura, Trotsky (2007) percebeu que o desenvolvimento capitalista se 

deu de forma desigual não somente entre os países, mas também no interior das 

próprias nacionalidades, particularmente aquelas que se desenvolveram sob as bases 

do processo de colonização. Tais nacionalidades geralmente desenvolveram um 

processo produtivo dependente do capital externo, onde houve um grau 

substancialmente elevado de exploração da força de trabalho. O autor observou que 

no plano interno não havia uma preocupação das burguesias nacionais industriais em 
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quebrar o monopólio das burguesias agrárias, porque ambas se complementavam. A 

burguesia agrária, ligada à produção de matérias-primas voltadas para exportação 

estava vinculada ao capital externo, porém era ligada ao setor moderno da produção 

capitalista e, em última instância, se combina com uma burguesia industrial, voltada 

para o mercado interno. 

Esse modelo de desenvolvimento, embora débil, mas altamente funcional à dinâmica 

capitalista propiciou a Trotsky compreender que as teses revolucionárias para as 

nações de capitalismo atrasado não poderiam ser orientadas por um desenvolvimento 

do socialismo em um só país (tese gramsciana/stalinista defendida na III 

Internacional), tampouco etapista (tese da esquerda tradicional pcebista) e reformistas 

(tese nacionaldesenvolvimentista da CEPAL, Comissão Econômica para a América 

Latina, que pregava que havia a necessidade do desenvolvimento de uma burguesia 

nacional apoiada pelo Estado para romper com a lógica da dependência). Segundo 

Trotsky, a lei do desenvolvimento desigual e combinado requer a tese da revolução 

permanente, de caráter internacionalista e com frente única, no sentido de romper 

com a produção capitalista e criar, portanto, uma sociedade de produtores associados. 

A produção capitalista do espaço geográfico, que tem como locomotiva as grandes 

multinacionais, para lembrar Galeano (s.d) não é senão o resultado de um amplo 

processo de exploração dos recursos naturais e sociais dos países periféricos, tendo 

como base uma política predatória de expropriação das nações. Tal processo tem 

como subsídio uma ampla participação do Estado, bem como, das elites políticas que 

criam mecanismos para privilegiar a atuação dessas grandes multinacionais, como 

tem acontecido com os denominados grandes projetos. 

Neste contexto, a produção do espaço no contexto maranhense tem sido marcado por 

intensos processos de exploração dos recursos naturais, mas também da força de 

trabalho, particularmente onde predomina a produção de commodities32 agrícolas e 

minerais. Em um contexto de crise do capital, a produção do espaço, é temerária para 

a classe trabalhadora no sentido de que a própria crise representa um sacrifício a mais 

para esta, principalmente em um espaço onde os graus de exploração da força de 

trabalho são significativamente elevados, caracterizado pela ausência de direitos 

                                            
32 A palavra commodity significa mercadoria em inglês. Está associada às mercadorias produzidas por 
grandes multinacionais que geralmente são matérias-primas, comercializadas em bolsas de valores, 
tendo como finalidade a exportação. No Brasil, a política de produção voltada para exportação deste 
tipo de produto tem sido sistematicamente influenciada desde os primórdios do processo de 
colonização.  
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sociais, trabalhistas e previdenci§rios, subcontrata«o e altos ²ndices de ñtrabalho 

escravoò. 

Além disso, a produção do espaço num contexto de crise é altamente prejudicial à 

classe trabalhadora particularmente no contexto neoliberal onde as lutas sociais tem 

tido um refluxo considerável devido à crise das instituições (partido e sindicatos) que 

organizam a luta dos trabalhadores. 

Além disso, no atual contexto onde o capital financeiro prevalece sobre o capital 

produtivo a produção do espaço é ainda mais temerária para a classe trabalhadora, 

pois, não há sequer investimento no capital produtivo. O capital passa a investir na 

esfera financeira, particularmente na compra de títulos da dívida pública, onde o 

retorno é imediato, as margens de lucro são elevadas e sem riscos de perdas, pois, o 

Estado garante tais margens de lucros. Nos espaços onde o capital produtivo investe 

há uma superexploração do trabalho, pois, havendo uma superpopulação relativa 

latente, os graus de exploração do trabalho são mais intensos. O trabalhador passa a 

se submeter às mais degradantes condições de trabalho, como tem acontecido na 

produção de soja e de minério, onde as condições de trabalho ainda são degradantes. 

Sendo assim, a educação do campo apenas isoladamente não pode ser um elemento 

emancipador, mas se analisado em conjunto com as demais formas e expressões da 

classe trabalhadora pode representar um elemento transformador do espaço 

geográfico na atual conjuntura marcada pelo avanço do capital no campo. 

 

 

A EDUCAÇÃO DO CAMPO COMO ELEMENTO TRANSFORMADOR DA 

PRODUÇÃO DO ESPAÇO AGRÁRIO MARANHENSE  

 

 

Os itens anteriores foram importantes para desmistificar primeiramente que o espaço 

geográfico deve ser compreendido a partir das relações sociais de produção, tendo 

como elemento central, o trabalho e, depois, que a produção do espaço em uma 

economia semicolonial como o Brasil, particularmente no Maranhão, é ainda 

consideravelmente mais perversa, em função do estado ocupar na divisão 

internacional do trabalho, um espaço fornecedor de matérias-primas. Neste contexto, 

a educação do campo se insere como alternativa para modificar a realidade agrária 

maranhense, tendo em vista que o estado, além de possuir a maior população 
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residente situada na zona rural, 36,92%, conforme dados do Censo de 2010, é 

constituído por uma das estruturas agrárias mais perversas do país, os maiores 

índices de analfabetismos e os piores índices de desenvolvimento humanos entre os 

moradores das zonas rurais. 

Apesar do grande contingente populacional no campo, do potencial agrícola, 

pesqueiro e dos vastos recursos naturais, o Maranhão concentra na zona rural os 

mais baixos indicadores sociais do Estado, consequência de um modelo de 

desenvolvimento urbanocêntrico e de uma concepção de campo distorcida, com 

ênfase para o latifúndio, onde o espaço das comunidades tem sido tratado como local 

de atraso, tendente ao desaparecimento. No bojo desse modelo, o campo ficou 

desprovido de políticas públicas que permitissem às suas populações terem o acesso 

a serviços básicos como educação e saúde, que se expressam nas altas taxas de 

analfabetismo; baixa taxa de escolaridade, professores sem ou com formação 

inadequada para o exercício do magistério. De acordo com dados do Censo, da 

população sem instrução ou com menos de um ano de estudo, 72,2% estão na zona 

rural; a taxa de analfabetismo também é uma das maiores, 41,3%, enquanto a taxa 

estadual é de 18,7%, sendo menor apenas que o estado de Alagoas.  

Sendo assim, de acordo com Cardart (2012), a educação do campo que tem como 

base a matriz do trabalho, a luta social, a organização coletiva, a cultura e a história 

representa uma alternativa de transformação social no campo não apenas porque 

propõe uma forma de educação alternativa ao modelo posto, fundamentado na lógica 

capitalista urbana e excludente, mas também porque propõe a construção de um novo 

modelo societal. Neste contexto, não se pode pensar uma educação do campo 

funcional à lógica capitalista, mas pensa-la para além do atual modelo de sociedade. 

Dessa maneira, em um estado com indicadores sociais graves e com avanço cada 

vez mais avassalador dos grandes projetos e, consequentemente redução da 

agricultura familiar, a educação do campo pode ser um elemento de substancial 

importância para modificação da realidade agrária maranhense. Dessa forma, tal 

proposta de educação pensada a partir dos sujeitos do campo pode representar essa 

alternativa no sentido de criar uma mentalidade e fomentar o processo de produção 

agrícola com base na pequena produção, particularmente em um estado que apesar 

da concentração fundiária, pode ceder espaço à pequena produção. 

Além disso, um dos grandes desafios ao processo de produção no campo tem sido 

cada vez mais o processo de mercantilização da produção agrícola. Sendo assim, a 
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criação das novas formas e relações de trabalho no campo, particularmente voltadas 

para o cooperativismo e associativismo, pode representar uma nova forma de 

produção do espaço agrário que se contraponha à lógica perversa dos grandes 

monopólios, criados pelas grandes multinacionais e, dessa maneira, reduzir os 

impactos do agronegócio e dos grandes projetos sobre o campesinato. 

A educação do campo, além de fomentar o sujeito para a participação política, 

entendendo-o como construtor de sua própria história, pode contribuir 

consideravelmente para uma nova forma de produção do espaço agrário mais justo e 

menos desigual. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Neste sentido, a produção do espaço gerada pelas contradições entre capital e 

trabalho, materializadas no Maranhão particularmente pelo antagonismo entre o 

agronegócio e grandes projetos criados pelos governos militares e o campesinato tem 

sido nefasta, tanto no seu aspecto social, quanto do ponto de vista ambiental. Do 

ponto de vista social tem ocasionado concentração de renda, fundiária, pobreza, 

redução considerável das cadeias produtivas locais baseadas no trabalho familiar, 

como a agricultura que abastece o mercado local. Do ponto de vista ambiental tem 

produzido intensos impactos, tanto na fauna quanto na flora, em decorrência do uso 

de pesticidas e herbicidas, contaminando o solo, lençol freático e rios da região. Além 

disso, tem havido tanto a redu«o dos cursos dô§guas e nascentes dos principais rios 

maranhenses, quanto o processo de assoreamento com o desmatamento de grandes 

extensões de terra. 

Neste sentido, a produção do espaço no atual contexto é marcada pelas contradições 

sociais, que não é senão o resultado de um amplo aprofundamento da luta de classes. 

Tais contradições se acentuam consideravelmente com o aprofundamento do capital 

no campo. Na atual conjuntura marcada pela crise capitalista, a produção do espaço 

tem sido caracterizada por um intenso processo de superexploração da força de 

trabalho, particularmente porque as empresas que compõe os grandes monopólios do 

ramo de alimento, além de não produzirem se apropriam das maiores taxas de lucro 

e, substancialmente porque tem havido um descenso das lutas sociais, 
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particularmente no atual contexto, caracterizado pelo neoliberalismo e pelas medidas 

de desregulamentação e flexibilização da legislação trabalhista. 

Se por um lado, o espaço geográfico tem sido marcado pela superexploração do 

trabalho tanto em sua forma absoluta, quanto relativa, por outro, a luta e resistência 

dos trabalhadores no atual contexto tem se dado de forma inexpressiva e, quando 

acontecem, se fazem em âmbito local e, muitas das vezes, tomam caráter individual, 

perdendo o vínculo classista e aspecto antissistêmico. Aliás, essa é uma das 

tendências do atual contexto político que, diga-se de passagem, é funcional à 

dinâmica capitalista. Além da crise do sindicalismo, com as novas formas de gestão e 

organização da produção, que advém com o toyotismo e neoliberalismo, o partido 

político, enquanto instituição que pode exercer a condução da luta está passando por 

um momento de arrefecimento, particularmente a partir da crise do socialismo real, 

configurando uma dinâmica que dificulta a tomada de consciência e, 

consequentemente, formação de uma classe para si. 

Neste contexto de crise das instituições políticas da classe trabalhadora, a educação 

do campo pode representar um elemento de transformação na produção do espaço 

agrário maranhense, porque além de uma vasta população rural, o estado ainda não 

foi dominado pelos grandes monopólios. Sendo assim, a educação do campo baseada 

na pedagogia da alternância, pode contribuir para formação do processo de 

consciência para si, tanto no que diz respeito às suas proposições formativas, tendo 

como base a pedagogia do trabalho, quanto no que diz respeito aos aspectos de 

organização e luta da classe trabalhadora no campo. É claro que à educação do 

campo não pode ser creditada todas as esperanças no que diz respeito à 

emancipação dos trabalhadores, tendo em vista que as principais instituições da luta 

são o partido e sindicato 
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EIXO 1. América Latina e a Educação dos Trabalhadores (Tendências Conjunturais, 

Educação Comparada, Políticas, Perspectivas). 

 

As Escolas Famílias Agrícolas (EFAs) do Brasil encontram-se envoltas por debates 

múltiplos sobre o que representam em termos da produção de alternativas educativas 

para as populações do campo. Destas, submetidos à lógica capitalista, lhes são 

extraídas, dentre outras, a possibilidade de estarem no mundo segundo um 

ordenamento que participam enquanto sujeitos produtores de sua subjetividade. 

Resta-lhes, então, rebelarem-se e produzirem subjetividades transgressoras que 

reinventem os sentidos das coisas a partir daqueles que experimentam em suas 

tramas cotidianas. 

Este relato de experiência propõe discutir a conjuntura atual das EFAs e suas 

tendências enquanto pluralidade oportunizadora de novas formas de construção de 

significados para o existir dos sujeitos sociais do campo. Nosso pressuposto é que as 

Escolas Famílias surgem da trama que estabelecem sob um conjunto de fatores 

diversos que permitem concebe-las enquanto um movimento social. 

O debate proposto neste trabalho surge de meu envolvimento com as EFAs. Atuando 

desde o ano de 2008, primeiro como estudante do curso de graduação em Ciências 

Biológicas da Universidade Federal de Viçosa (UFV) na EFA Puris de Araponga-MG, 

depois como monitor interno na mesma escola dos anos 2011 a 2013, e atualmente 

como estudante de mestrado em educação na UFV. Ao longo desses anos venho 

também participando dos espaços de discussão e articulação promovidos pelas 

articulações locais e regionais das EFAs, em especial pela Associação Mineira das 

Escolas Famílias Agrícolas (AMEFA), e pela União Nacional das EFAs do Brasil 

(UNEFAB), estando como membro do Conselho Fiscal da AMEFA e segundo 
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secretário da UNEFAB. É no contexto desta organicidade que apresento algumas 

observações, reflexões e mesmo inquietações que emergem desse coletivo social: as 

Escolas Famílias Agrícolas. 

 

 

A EXPERIÊNCIA COM AS EFAs 

 

 

Em 2008, quando ainda cursava licenciatura e bacharelado em Biologia e buscava 

nesse campo científico uma conexão entre o ser humano e a natureza, conheci por 

meio de amigos que contavam sobre uma escola diferente que começava a funcionar 

em fevereiro desse mesmo ano e onde eles iriam trabalhar. Era a EFA Puris de 

Araponga-MG, localizada na Zona da Mata mineira, em um município conhecido na 

UFV pelas experiências que agricultores familiares protagonizavam em relação à 

Agroecologia, à distribuição de terras, ao ressurgimento da história da etnia indígena 

Puri na região e agora de uma proposta educativa inserida nesse contexto. 

Iniciando meus primeiros estudos sobre as EFAs e sobre a Pedagogia da Alternância 

ï sua estratégia metodológica ï deparei-me com uma proposta que buscava dialogar 

conhecimentos diversos construídos tanto no mundo da família, da comunidade, do 

mundo do trabalho, mas também dos conhecimentos científicos e demais saberes que 

envolvem estar no mundo, todos potencialmente agenciados no processo educativo 

escolar. Após me formar em dezembro de 2010 e sentido a necessidade de imergir 

mais na experiência apresentada pela EFA Puris, tornei-me educador dessa escola a 

partir de janeiro de 2011, quando foi possível aprofundar-me no entendimento de 

questões relacionadas ao projeto educativo dessas escolas. 

Com suas origens na organização histórica dos agricultores familiares de Araponga 

desde o fim da década de 60, a EFA Puris fazia parte de um conjunto de lutas que já 

nos anos 80 demandavam por uma escola que permitisse aos jovens das 

comunidades rurais do município uma formação pertinente com o contexto em que 

viviam. Ainda, que essa escola considerasse as conquistas históricas que os 

movimentos locais obtiveram a favor da transformação das condições pelas quais os 

agricultores daquele município estavam submetidos. Pelo contexto mais amplo em 

que a escola estava inserida, a associação gestora assumia a escola como parte 

fundamental de seu projeto social de desenvolvimento local. Em 2008 a EFA Puris 



 

 85 

inicia suas atividades mesmo enfrentando uma serie de adversidades relacionadas a 

questões financeiras e de infra-estrutura. Mesmo que tivesse um plano pedagógico 

coerente e colocada em prática com qualidade e comprometimento, a EFA Puris não 

desfrutava de apoio eficiente por parte dos poderes públicos e se mantinha com o 

apoio dos agricultores locais (PACHECO 2010, ZANELLI 2009, CAMPOS 2006). Ao 

longo dos anos, muitas dessas questões puderam avançar na busca por soluções, 

outras ainda constituem-se como desafios a serem resolvidos, além de diversas 

outras questões que vêm sendo colocadas pela escola, de caráter metodológico e de 

formação dos educadores. 

Nas oportunidades de conhecer a articulação tanto a nível regional das EFAs mineiras 

quanto a nível estadual - tendo visitado outras escolas de Minas Gerais e realizado 

contato com outros seus educadores, estudantes e agricultores, em diversos espaços 

de discussão e assembleias da AMEFA, bem como participado de outros debates 

entre as escolas e com o poder público local e estadual ï pude perceber as 

dificuldades tidas em Araponga eram comuns também às demais escolas do estado. 

Tratavam-se também de questões políticas em diversos níveis e de outras que diziam 

respeito ao domínio dos elementos metodológicos, de compreensão da inserção 

social que os acompanha, dos aspectos organizativos com os quais o coletivo das 

escolas esbarrava e das concepções educacionais e objetivos que as EFAs assumem. 

Por mais que seja fundamental considerar a diversidade que se cria ao analisar cada 

escola em seus variados contextos, elas, entretanto, compartilhavam um projeto 

político e social de transformação da realidade imposta ao campo e aos agricultores 

e em prol de uma educação pertinente com o contexto em que se inserem. As EFAs 

utilizam a Pedagogia da Alternância como ferramenta metodológica capaz de se 

adaptar e recriar na rede estabelecida entre a escola e o meio comunitário. 

Ao conhecer a articulação nacional nas Escolas Famílias Agrícolas do Brasil em 

meados do ano 2013, especialmente durante o IV Congresso e XI Assembleia Geral 

da UNEFAB, tornou-se evidente que questões que atravessam o cotidiano de cada 

escola, relacionam-se em nível regional e nacional há diversos traços experimentados 

entre as escolas e regionais de diferentes estados do Brasil. As questões financeiras, 

políticas, administrativas, associativas, formativas e suas concepções configuram as 

EFAs em suas múltiplas dimensões e, na medida que ampliamos seu recorte de 

análise, pode-se perceber aproximações e tensionamentos nessas questões. Trata-

se de um coletivo diversos em seus contextos. 
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DEBATE CONJUNTURAL DAS EFAS DO BRASIL 

 

 

As Escolas Famílias Agrícolas no Brasil somam atualmente 147 escolas em 

funcionamento, presentes nas 5 macrorregiões da federação. Distribuídas em 17 

estados diferentes, as EFAs se organizam localmente em associações de agricultores. 

As associações locais articulam-se em 19 associações regionais e, em nível nacional, 

são organizadas no âmbito da União Nacional das Escolas Famílias Agrícolas do 

Brasil. Estima-se um total de 13.000 mil famílias atendidas em 950 municípios, com 

aproximadamente 1.836 educadores atuando em escolas de ensino profissional, 

médio e fundamental, com mais de 7.000 mil estudantes matriculados no ano de 2013 

(BEGNAMI, 2003; UNEFAB, 2013). Embora esses dados possam não corresponder 

com exatidão aos números que representam as EFAs na atualidade, pela própria 

dinâmica que as constitui torna-se evidente as proporções alcançadas pelas EFAs por 

uma educação pertinente com as demandas colocadas pelas diversas populações 

dos campos brasileiros. Por isso, as EFAs podem ser consideradas como um 

movimento social. 

Definir o que vem a ser um movimento social não é atualmente uma tarefa simples ou 

até mesmo alcançável. Na verdade, talvez nem seja prioridade que se tenha uma 

definição porque a diversidade que marca esse fenômeno exige cautela em sua 

generalização. A não ser por sua heterogeneidade, quaisquer outros aspectos 

constitutivos dos movimentos sociais merece uma análise em diferentes ângulos. A 

partir do exposto pela autora Maria da Gl·ria Gohn (2007) em seu livro ñTEORIA DOS 

MOVIMENTOS SOCIAIS ï Paradigmas Cl§ssicos e Contemporan°osò, os 

movimentos sociais na contemporaneidade se configuram em uma diversidade de 

coletivos com bases reivindicatórias também diversas. Mesmo internamente a cada 

movimento, eles são constituídos por pessoas envolvidas na construção de um projeto 

societário que não se encontra acabado ou estático. Essa construção envolve o 

diálogo e mesmo disputas por ideias que organizam cada movimento. Portanto, é 

fundamental ressaltar a necessidade de compreendê-los como processualidade que 

envolve sujeitos sociais em movimento. 

A dimensão da experiência histórico-social de um movimento em cada contexto onde 

se insere intervêm em sua estrutura organizativa e nos enredamentos estabelecidos 

com os poderes públicos, com outras organizações sociais tais quais sindicatos, 
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associações, partidos políticos. Suas práticas também se relacionam às condições 

que se apresentam e os movimentos sociais se colocam na intercessão das 

transformações promovidas na estrutura social. As reivindicações por direitos políticos 

e sociais e mesmo por condições materiais elementares é um traço constitutivo dos 

movimentos sociais na América Latina: lutas por terra, moradia, por participação nos 

espaços democráticos, por políticas públicas, por educação, por territórios, entre 

outros temas. Os processos de subjetivação coletivos e no plano dos indivíduos 

criados pelos movimentos sociais não estão restritos, portanto, a delimitações de 

classe social, mas orientam as concepções teóricas do movimento, suas ações, o 

conjunto das crenças e representações compartilhadas no grupo e entre grupos. 

Criam na sociedade novas formas de perceber um fato social e de interpreta-lo, de 

participar dele sob uma outra ótica apresentada pelos sujeitos que estão diretamente 

relacionados ao conflito social evidenciado. Contudo, há de se assumir que, enquanto 

uma postura também ideológica, os processos conduzidos pelos movimentos sociais 

contam com barreiras colocadas pelas disputas de projetos de sociedade (GOHN 

2007). 

Os movimentos podem ser então, manifestações coletivas definidas em diferentes 

meios e espaços sociais nos quais se cria a representação que os caracteriza. Essas 

representações envolvem grupos de pessoas demandando um bem material ou 

simbólico, qualificadas por objetivos em comum que orientam seu fazer e pensar. Das 

questões mais amplas da sociedade ou a partir de demandas específicas, as lutas 

promovidas pelos atores em movimento geram uma força que repercute na estrutura 

social, transformando-a. A amplitude da transformação, contudo, se deve também a 

uma complexidade de fatores que intermediam seus desdobramentos. São diversos 

em suas formas organizativas, projetos societários e concepções teóricas e surgem 

de contextos sócio-históricos variados que culminam em focos reivindicativos 

múltiplos. 

No foco das reivindicações que as EFAs trazem a tona, tem-se destaque uma 

educação pertinente e contextualizada com as demandas apontadas pelos jovens do 

campo. Mas ao pensar do que se trata essa educação, não existem ai questões 

universais que aglutinem todas as EFAs em um modelo padronizador de seu fazer 

sócio-pedagógico. Mais uma vez estamos falando da diversidade de possibilidades 

que tal proposta representa por serem diversos também os contextos em que se dão. 
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A dinâmica das EFAs corresponde à diversidade de interações que se estabelecem 

em relação à escola. São redes criadas entre a EFA e a comunidade local, com as 

pessoas que moram ali, com as organizações sociais locais, os poderes públicos, com 

outras escolas, EFAs ou não. Fazem parte dessa trama também pesquisadores e 

professores das universidades que trabalham em parceria com muitas escolas. Os 

educadores das EFAs e as circunstâncias que envolvem sua atuação docente na 

Pedagogia da Alternância, relacionadas também às condições sócio-econômicas de 

seu trabalho. As questões políticas e burocráticas que rodeiam as associações 

gestoras das EFAs e também a maneira pela qual o Estado se faz presente nesse 

emaranhado: desde as políticas públicas nacionais em educação, até as relações das 

EFAs com as superintendências e secretárias municipais de educação. Acrescente-

se, ainda, as diversas conexões integradas aos diversos contextos sócio-ambientais 

brasileiros: desde EFAs cercadas pelas plantações de tabaco no Rio Grande do Sul, 

a EFAs na Zona da Mata mineira, no sertão baiano ou aquelas nas regiões 

amazônicas do Pará e Acre. Em sua diversidade de contextos e circunstâncias, as 

EFAs configuram-se em um movimento complexo na atualidade. Oriundas da 

mobilização da sociedade civil, desde os anos trinta do século XX na Europa e ao seu 

surgimento no Brasil na década de 1960, elas envolvem majoritariamente agricultores 

familiares integrantes das camadas sociais populares. Ligados a associações locais 

de agricultores, sindicatos, universidades e/ou a Igreja Católica, trata-se de um 

movimento popular de expressão crescente no seio da sociedade brasileira. Refletir 

sobre o que têm promovido em termos de suas reivindicações e mobilizações torna-

se importante para o desenvolvimento desse projeto educacional e de construção 

social. 

O rural como meio social se configura de formas distintas e nele as demandas que 

emergem não se mantem as mesmas. O jovem do campo vive sua experiência nesse 

contexto e lhe atribui significados novos, reinventa o campo em sua relação própria 

com ele. Por isso, a educação que as EFAs propõem, enquanto movimento social, 

amplia-se para além de fronteiras pedagógicas ou metodológicas. É a construção de 

processos de subjetivação resistentes à logica pela qual o campo brasileiro e suas 

populações foram submetidos. A lógica da marginalidade dos direitos, das políticas 

públicas, dos bens econômicos, da submissão cultural e da concepção 

desumanizante de um campo atrasado. Na complexidade do movimento EFA não é 

possível impor um destino linear para seus atores sociais. Portanto, seu projeto incide 
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na ampliação de possibilidades para os campesinos a partir da construção de 

processos de subjetivação que reorientem as perspectivas sociais. Seu caráter 

transformador coopera no sentido da emancipação social pela formação de cidadão 

críticos, atuantes na complexidade das relações que envolvem sua existência 

individual, coletiva, local e global.  

Pensar a escola e os processos que nela se configuram exige a indissociabilidade das 

suas muitas dimensões formadoras e cada experiência deve ser considerada nas 

especificidades que a tornam possível. São processos plurais e irredutíveis em suas 

partes já que extrapolam a reprodução de uma realidade abstrata imposta por uma 

estrutura social externa aos sujeitos (OLIVEIRA, 2008). Incorporar ao processo 

educativo o cotidiano construído pelos sujeitos que nele se movimentam exige 

percebe-los em seus diversos elementos constitutivos, em múltiplas redes que 

fluidificam ordenamentos pré-estabelecidos. Exige assim, uma nova postura 

epistemológica que integre os diferentes sujeitos conhecedores como produtores 

legítimos de conhecimentos (ALVES, 2008). 

Os significados atribuídos ao mundo vivido pelos sujeitos e que orientam 

retroativamente sua prática-teoria não são construídos fora da interação que esse 

mesmo sujeito estabelece com sua experiência e que nela reflete e participa. 

Conectam processos diversos que são articulados na trama rizomática dos 

agenciamentos feitos pelos sujeitos em sua intervenção no mundo da multiplicidade 

crescente que cria. De suas interações surgem linhas que, conectadas ou não, detêm 

dimensões significantes do fluir dos sujeitos nos mundos que inventam. Logo, nem os 

sujeitos nem a complexidade em que se inserem podem ser congeladas em estruturas 

predeterminadas, pois dizem respeito a mudanças constantes ocasionadas pelas 

motivações do desejo de existir (DELEUZE, G; GAUTTARI, F; 1997). Em uma 

sociedade marcada por desigualdades atribuídas à lógica capitalista, os processos de 

subjetivação, ou seja, a construção dos sentidos para os mundos agenciados se 

confunde com o que é apresentado como o próprio mundo. Nas relações econômicas, 

na relação entre as pessoas, com o mundo e dos sujeitos consigo mesmos, a ordem 

capitalista incide na produção de significados e, portanto, nos processos de 

subjetivação dos sujeitos segundo uma concepção hierarquizante. Assim, subjuga e 

separa aqueles que produzem modelos ideais a serem seguidos por aqueles que 

ficam a cargo de reproduzi-los (GUATTARI, 2010). É na produção do sentido das 

coisas que se encontra o elo entre as diversas dimensões do fazer existencial e, 



 

 90 

sabendo disso, a subjetividade capitalista inventa um mundo compartilhado e 

legitimado no cotidiano dos demais mundos individuais e coletivos. 

Seguindo as pistas indicadas por Boaventura de Sousa Santos (2007), a emancipação 

social dos cidadãos na contemporaneidade exige a criação de subjetividades 

rebeldes, ou seja, que alterem a condicionante e indolente ordenação capitalística das 

subjetividades. Emancipados são os sujeitos que, através da apropriação crítica das 

dimensões de seu cotidiano, podem reconhecer-se como sujeitos de conhecimentos 

legítimos. Na pluralidade dos intercâmbios gerados com outros sujeitos igualmente 

conhecedores, eles produzem formas de estar no mundo próprias e possíveis. 

O cotidiano das EFAs, portanto, é o das relações estabelecidas na 

multidimensionalidade que envolve o existir do jovem do campo. Consideradas no 

processo formativo dessas escolas, a realidade circunscrita nas criações subjetivas 

desse cotidiano torna-se orientadora de um outro fazer educativo resistente à ordem 

capitalista. Rebela-se contra uma educação formatadora e se abre para um mundo 

que tem os sujeitos que o elaboram como construtores de possibilidades reais.  

O desafio que o movimento EFA assume integra uma mudança epistemológica pela 

relação estabelecida dos conhecimentos com a perspectiva da emancipação social. 

Assim, agencia diferentes dimensões que atravessam essa concepção. Diz respeito 

ao plano do vivido e, consequentemente, articulam-se aos outros movimentos sociais: 

pelas demandas por acesso a terra, por outras formas de relação dos seres humanos 

com o meio ambiente, entre os seres humanos, das relações de gênero que se 

estabelecem também no meio rural, da cultura, dos bens materiais e simbólicos. Uma 

educação integral que pensa a sociedade integrada e complexificada em suas 

relações. Nesse sentido, o movimento EFA contribui pelo esforço em desenvolver uma 

educação que integre diversos sujeitos envolvidos em sua organização, planejamento 

e execução, por uma educação emancipatória, co-responsável e de gestão partilhada. 

As Escolas Famílias Agrícolas demonstram avanços consideráveis com relação ao 

esforço coletivo por uma educação de qualidade para as populações do campo, no 

envolvimento comunitário e familiar, na formação contextualizada social e 

politicamente, no protagonismo dos educandos e dos atores sociais locais e na 

formação de cidadãos críticos. 

A vivência junto às EFAs me leva a acreditar que as Escolas Famílias Agrícolas, 

consideradas na multiplicidade dos fatores que a configuram, evidenciam a 

pertinência de uma educação pautada nas dimensões cotidianas dos educandos e 
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nas relações que todo processo formativo estabelece com os mundos produzidos. As 

EFAs enquanto instituições que canalizam processos inventivos se dispõem ao 

diálogo horizontalizado entre saberes diversos e permite a criação de novas sínteses 

reconfiguradoras de uma realidade apresentada. Elas topam lançar-se sobre a 

imprevisibilidade das transformações das quais os sujeitos do campo - em movimento 

ï atribuem como necessárias no mundo em que participam. Aliás, contrapor a lógica 

subjetiva que homogeneíza todos os sujeitos em um mesmo processo significante 

condiciona a participação deles na construção de sua própria subjetividade. 

Não sendo esse contexto algo homogêneo, podemos pensar que o movimento social 

representado pelas EFAs brasileiras configura-se como força social reivindicatória por 

um projeto popular de sociedade que possibilite aos sujeitos, não só do campo, 

estarem no mundo e poderem dele participar de forma plena. Inseridos em diversas 

dimensões que o compõe, o movimento EFA relaciona-se de diferentes maneiras com 

a diversidade dos elementos que configuram sua realidade social e histórica. Acredito 

que as concepções do movimento estão sendo elaboradas nas redes que cada escola 

constrói, nas redes tecidas entre as escolas em nível local, regional e nacional, na 

relação com os demais movimentos sociais, com outros atores da sociedade civil e 

com o Estado em suas variadas instâncias. Pode ser entendido como um conjunto de 

milhares de sujeitos comprometidos com a transformação de realidades sociais vivida 

localmente e, por isso, que exige táticas locais em sua efetivação, mas que também 

estão relacionadas a um panorama mais amplo que envolve o coletivo das EFAs 

brasileiras. Esse coletivo talvez se entenda como unidade em uma diversidade inter-

relacionada por um projeto educativo de implicações na transformação social para 

formação de sujeitos do campo. 
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EIXO 1. América Latina e a Educação dos Trabalhadores (Tendências Conjunturais, 

Educação Comparada, Políticas, Perspectivas) 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

A educação do campo é uma questão que merece melhor atenção, ainda se encontra 

esquecida e carece de políticas públicas voltadas ao atendimento das necessidades 

das escolas nas comunidades rurais, visando uma melhor formação dos jovens e das 

crianças, de forma a incentivar a sua permanência no campo. Que o ensino e o 

aprendizado desses, possa melhorar a vida no campo.  

A distância existente entre o ensino formal e a educação no campo leva os jovens do 

campo a um distanciamento de suas culturas e costumes, empregando hábitos da 

cidade no seu cotidiano e com isso a saída dos mesmos para a cidade. É possível 

fazer uma educação com qualidade, e que seja baseada com as experiências 

vivenciadas pelos estudantes. E que esses mesmos estudantes não tenham que se 

deslocar para outras comunidades rurais e cidades em busca do ensino. 

Analisando as dificuldades vividas pelos moradores da comunidade de Tabua de 

Águas Vermelhas, localizada no município de Barreiras no Estado da Bahia, onde os 

jovens e crianças são obrigados a irem estudar em outras comunidades e na cidade, 

porque a única escola existente, só oferece até o quinto ano ou 4ª Série do Ensino 

Fundamental. 

Para completar o ensino fundamental e iniciar o ensino médio nas escolas da cidade, 

esses estudantes precisam acordar diariamente às cinco horas da manhã e ficar 
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esperando o ônibus escolar, e quando esse ônibus não chega, por problemas 

mecânicos ou em período de chuva, passam vários dias sem comparecerem à escola. 

São filhos de pequenos agricultores e os pais não têm condições de pagar outro 

transporte coletivo, aumentando significativamente as dificuldades desses 

estudantes.  

A educação do campo, questão bastante esquecida pela elite dominante que governa 

o país, quando ela acontece, é uma educação pensada e organizada nos moldes da 

cidade, ou seja, uma educação que provem das classes dominantes que não liberta o 

cidadão da supremacia opressora, que também reina nas cidades. 

Conhecendo as dificuldades da comunidade Tabua de Águas Vermelhas, com relação 

à educação dos jovens e das crianças, se busca por meio desta pesquisa trazer 

propostas que possam ajudar a educação do e no campo, uma educação que valorize 

as raízes e a vontade desses jovens permanecerem em sua localidade, sendo 

produtivos, com qualidade de vida e tendo desenvolvido seu conhecimento de forma 

geral, o que os auxilia, inclusive, em continuar sendo agricultores, uma vez que, para 

ser agricultor é preciso conhecer os incentivos e as formas de buscar financiamentos, 

aperfeiçoar as técnicas de produção e ter sabedoria no momento de colocar seu 

produto no mercado, entre outras necessidades. 

 

 

O OBJETO DE ESTUDO 

 

 

Tabua de Águas Vermelhas é uma comunidade onde vivem somente 600 pessoas, 

sendo que a grande maioria embora viva no povoado, ainda se dedica a agricultura. 

No entanto, uma pequena parte já se encontra ocupada com atividades não agrárias, 

com predomínio ao comércio de alimentos e bebidas.  

O que chama a atenção com relação ao ensino, é que dos 55% dos moradores ou 

330 pessoas que representam os jovens e crianças entre 05 e 20 anos, somente 70 

estão estudando. Sendo 45 entre crianças e adolescentes que estudam na escola do 

local, a Municipal Santo Antônio, a única que atende a comunidade. Os outros 35 

estudantes que são adolescentes se deslocam diariamente para Barreiras, para 

estudar nas escolas urbanas. 
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A situação da Escola Santo Antônio, é bastante precária, possui uma sala de aula, 

uma cantina e um banheiro, atendendo até o 5º ano do Ensino Fundamental, com uma 

única professora. Quando as crianças concluem essa fase elas têm que deslocar-se 

até a escola da comunidade vizinha para completar o Ensino Fundamental. O Ensino 

Médio é todo feito nas escolas da cidade de Barreiras, como já foi comentado.  

 A situação da escola é bastante crítica, a falta de material didático torna o trabalho 

da educadora, muito complicado. Tão somente o livro didático, não desperta o 

interesse dos educandos nas aulas, mesmo que em seus relatos a educadora diga 

que os estudantes sejam bons alunos. Ela também afirma que muitos possuem muitas 

dificuldades com relação ao ensino-aprendizagem e que a falta de recursos didáticos 

agrava em muito o incremento do conhecimento.  

A professora expõe que a escola foi presenteada com computadores, porém nunca 

foram instalados e que nada sabe informar sobre o que ocorreu com os equipamentos 

ñ... a escola passa por muitas dificuldades, eu gosto muito do meu trabalho mais 

infelizmente só o amor por minha profissão não resolverá isso. Os únicos materiais 

didáticos da escola, é quadro, giz e livro didático, isso não é suficiente para o 

aprendizado das crianças, até a impressora que eu comprei para o meu uso, eu uso 

para imprimir atividades para os alunosò (palavras da professora da comunidade). 

Quando questionada sobre a disciplina de Geografia (por sermos geógrafas), como é 

dada na escola, a professora diz que falta material que possibilite mostrar a 

importância dessa disciplina na vida escolar e no cotidiano do aluno. Para lecionar 

esta disciplina conta somente com mapas antigos, e que o livro didático utilizado deixa 

muito a desejar. 

Os moradores da comunidade questionam o porquê da falta de uma escola de ensino 

médio para os jovens. Dizem que há um descaso muito grande em relação a pessoas 

que vivem na zona rural e que eles têm os mesmos direitos do povo da cidade. 

Segundo eles, os políticos da cidade só se lembram deles nas eleições e que todos 

aparecem com propostas de melhorar a situação do povoado, e depois do período 

eleitoral nenhum deles volta para cumprir as promessas. 

A merendeira da escola, diz que trabalha no local há 28 anos e que a falta de ensino 

médio em Tabua de Águas Vermelhas é um descaso perante o povo que vive na 

localidade, pois os jovens t°m que estudar no seu lugar, ñ... eles precisam dar valor a 

nossa forma de vida e aos nossos costumes. Narra ainda que esse trajeto feito pelos 

estudantes até a cidade em busca de estudo passa a ser cansativo e estressante, e 
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quando ônibus escolar não chega os estudantes precisam faltar às aulas, pois não dá 

tempo para caminhar até a BR 242 para conseguir outro meio de transporte.  

No período de chuva isso constitui um caso alarmante, pois as estradas da 

comunidade se tornam mais perigosas e os pais ficam com medo de deixar os filhos 

enfrentarem os riscos do trajeto. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DA ÁREA OBJETO DE ESTUDO 

 

 

Situada à margem direita da BR 242, a 30 km do perímetro urbano de Barreiras, tem 

origem seu nome no fato das águas do riacho que era responsável pelo abastecimento 

da comunidade ser da cor vermelha, pela contribuição dos sedimentos que descem 

da nascente e também pelas tabúas (vegetação aquática) que eram abundantes, daí 

o nome Tabua de Águas Vermelhas.  Hoje existe abastecimento de água da Empresa 

Baiana de Saneamento (EMBASA) e o nível de água do riacho é muito mais baixo que 

no passado, segundo depoimentos dos moradores. No mapa a seguir, apresenta-se 

a localização da área de estudo  em nível local, regional e nacional. 

 

 Figura 01 - Localização da área objeto de estudo 

 

 

Nas fotos nº 01 e 02, destaca-se dois aspectos interessantes, o primeiro com relação 

ao riacho, onde se vê um volume mínimo de água e no segundo a entrada do povoado, 

onde se percebe com clareza a total supressão da vegetação para dar lugar a 
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agricultura de subsistência, sem nenhuma orientação técnica, segundo os 

camponeses do local. 

 
 

 
Figura 02 - O riacho (sem nome)                  Figura 03 - Tabua de Águas Vermelhas 
 

 

A economia está baseada na agricultura familiar, onde o excedente de tudo que é 

cultivado, é levado para as feiras da cidade de Barreiras, cujos produtos são: 

mandioca, feijão, feijão guandu, fava, tomate, hortaliças, banana, graviola, acerola, 

abacate, cenoura e beterraba. A coleta de frutos do cerrado como pequi, buriti e caju 

do mato, garante uma renda extra para esses camponeses. Há também a criação de 

bovinos, suínos, caprinos, aves e a produção de ovos.  

A maior parte desses produtos é vendida na feira de Vila Rica em Barreiras, com muita 

dificuldade no transporte, pois aqueles camponeses que possuem veículo, têm a 

possibilidade de utilizá-lo para este fim, porém os demais necessitam de fazer o 

transporte nas costas, sendo 06 km até a rodovia e quando não conseguem transporte 

de ônibus ou alguma carona, ficam inviabilizados de comercializar e têm que voltar 

para casa com o produto nas costas novamente. 

Se a agricultura familiar é responsável pelos produtos que compõem a nossa 

alimentação em 70% de tudo o que consumimos no nosso dia a dia, fica aí a pergunta 

do porquê desta atividade não ser valorizada, fazendo com que os camponeses 

enfrentem a falta de incentivo do governo, passando a ter dúvidas se vale a pena 

permanecer no campo ou ir viver na cidade. O camponês do povoado Tabua de Águas 

Vermelhas não conta com incentivos para suas pequenas propriedades, fazendo com 

que os mesmos sintam esta dúvida, segundo os depoimentos. 
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Tanto no caso dos estudantes que enfrentam várias dificuldades para irem até a 

cidade estudar quanto no caso de seus pais na labuta diária, são excluídos dos 

processos desenvolvidos ao largo do tempo para incentivar a agricultura familiar e 

resolver o sistema de abastecimento das feiras e dos mercados maiores. Também de 

resolver a problemática do ensino no campo em busca da melhoria da Educação do 

Campo. 

Quando o prefeito enche um ônibus com crianças do campo e as coloca para estudar 

numa escola da cidade ele pode estar privando-as de suas culturas, de seus hábitos. 

De acordo com Caldart (2002), os povos do campo devem ser atendidos por políticas 

de educação que garantam seu direito a uma educação que seja No e Do campo. 

Conforme esclarece a autora:  

 
 

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 § sua cultura e ¨s suas necessidades humanas e socaisò 
(CALDART, 2002). 

 
 

Segundo o depoimento de uma estudante dessa comunidade, que se desloca 

diariamente para estudar na cidade o Ensino Médio, temos o seguinte: 

ñAntes no tempo da minha m«e e do meu pai eles eram educados para lidar com 

enxadas, ordenhar vacas, plantar e colher. Porém agora com o agronegócio em 

Barreiras, a gente que vive na roça, estamos preparado para ir trabalhar como 

escravos para aqueles que tiveram a sorte de ter uma educação melhor. Eu não quero 

sair do meu lugar, eu quero estudar aqui com a minha genteò.  

Segundo Molina (2008), uma das principais entusiastas da educação do campo, a 

escola do campo indica a unidade na diversidade. Mas, também indica as diferenças 

entre o campo e a cidade. Além disso, os sujeitos sociais do campo possuem uma 

base sócio-histórica e uma matriz cultural diferentes, o que os faz demandantes de 

políticas públicas específicas. 

 Mészaros (2005), refere-se à educação institucionalizada no modo de produção 

capitalista, especialmente nos últimos 150 anos, que esteve centrada nos propósitos 

de fornecer conhecimentos e pessoal necessários à máquina do capital em favor da 

expansão do sistema e ainda gerar e produzir um quadro de valores morais que 

validam os interesses dominantes, por meio da internaliza«o da ñdomina«o 

estrutural implacavelmente impostaò. 
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A questão da educação ofertada aos sujeitos do campo é que as elites dominantes 

nunca investiram para que o ensino dessa gente fosse libertário, muito pelo contrário 

o ensino era e se constitui em uma educação opressora. Uma educação que tem o 

papel de manter os camponeses às margens, assim como uma grande parcela da 

população da cidade segue às margens e excluída dos seus direitos. 

O homem do campo precisa de uma educação que valorize suas raízes e que o faça 

questionar o porquê dessa desigualdade, e não uma educação organizada pela classe 

elitista que visa mantê-lo na escuridão. O sujeito do campo tem que participar da 

construção de sua educação. 

Assim, através de trabalho de campo, alguns dados foram colhidos com objetivo de 

contribuir, propondo ao município a criação de uma escola que abranja até o Ensino 

Médio. No gráfico a seguir, apresenta-se a situação da escolaridade dos 

entrevistados, todos acima de 20 anos de idade. O que chama a atenção é o 

percentual de analfabetos (34%) e também o abandono do Ensino Médio em 14%. O 

que reflete, em nosso entender, a necessidade de fortificar o ensino na área rural, e 

neste caso, o interior do Estado da Bahia, onde temos maior conhecimento. 

 
 

 

 
 
 

Figura 04 - Pesquisa  de campo realizada em janeiro de 2014 
 

 

Diante da problemática com relação ao ensino nessa comunidade, a pesquisa tem 

como objetivo principal, contribuir para que os governantes municipais possam 

repensar pedagogicamente na educação que é imposta às populações das áreas 

rurais. O ensino, conforme está organizado na área urbana, não oferece condições ao 

morador do campo, identificar-se com o seu cotidiano e seu lugar. A educação 

34%

25%
14%

25%
2%

Grau de escolaridade do entrevistados

Não alfabetizado ensino fundamental

ensino médio incompleto ensino médio completo
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oferecida, não condiz com a realidade camponesa, as escolas da cidade que recebem 

os educandos do campo não tratam do lugar, da cultura e dos costumes, da forma 

necess§ria para que esses jovens se sintam ñem casaò. 

Foi para mostrar o descaso com a educação do campo que essa pesquisa foi realizada 

para que essa situação seja revertida, que o homem do campo tenha sua educação 

pensada e articulada no campo, que ele possa participar e contribuir com os seus 

conhecimentos e que todos os camponeses tenham o direito de ter uma educação do 

e no campo, que possa libertar-se dessa educação opressora que o faz refém de um 

sistema escravizador, onde a educação tornou-se o poder para o autocrata seguir 

dominando.  

Assim, perante a precariedade e as dificuldades vivenciadas pela comunidade de 

Tabua de Águas Vermelhas pela falta de uma escola de qualidade e que ofereça 

também o ensino médio, obrigando os jovens a estudarem nas escolas da cidade, a 

proposta de uma escola agrícola ou de técnicos em agropecuária na comunidade, nos 

parece ser uma maneira para que os estudantes permanecessem no campo, 

valorizando e perpetuando seus hábitos, costumes e valores. Não sendo obrigados a 

viver diariamente uma realidade diferente da sua, mas desenvolvendo uma profissão 

que os favoreça ao mesmo tempo em que se exerce a Educação do Campo. 
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Eixo 1 - América Latina e a Educação dos Trabalhadores (Tendências Conjunturais, 

Educação Comparada, Políticas, Perspectivas). 

 

Introdução 

 

 

A experiência que será relatada é broto da ação, pesquisa, estudo e extensão que 

começou a germinar em agosto desse ano na Escola do Campo Municipalizada Maria 

das Dores Antunes e que continua a crescer. A escola se localiza no bairro Pico, no 

município de Itaboraí do Estado do Rio de Janeiro e atende da educação infantil ao 

primeiro segmento do ensino fundamental, ou seja, até o 5º ano, com 124 alunos 

matriculados. A semente crioula33 que foi plantada lá, veio do envolvimento com a luta 

pelo direito à educação do campo e pelo questionamento de como seria a prática da 

Educação do Campo na escola. Foi semeada pelo Grupo de Estudos, Pesquisa e 

Extensão em Geografia Agrária, coordenado pelo professor Paulo Alentejano, na 

Faculdade de Formação de Professores FFP da Universidade Estadual do Rio de 

Janeiro UERJ, pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência PIBID, 

coordenado pelo professor Marcos Couto e pelo Grupo Mutirão de Agricultura 

                                            
33 A semente crioula se tornou um símbolo de resistência ao modelo da Revolução Verde, uma vez que 
a primeira é natural e permite a criação de novas sementes contribuindo para manutenção da 
biodiversidade.  Enquanto as sementes transgênicas, que são a base do agronegócio, são 
geneticamente modificadas e muitas vezes estéreis, não permitindo a reprodução das espécies e 
necessitando de produtos químicos para crescer. A associação da semente crioula ao caso da escola 
do Pico vem da capacidade de recriação, gestão e inovação autônomas de ocupação e construção da 
escola enquanto espaço de diálogo e vivencia entre seus educandos, educandas e educadores/as em 
frutificar a Educação do Campo que contribua na formação e respeito das identidades locais enquanto 
resultado da diversidade presente no campo brasileiro.  
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Ecológica MAE da Universidade Federal Fluminense UFF, coordenado pelo professor 

Alexandre Firme Vieira.  

A questão que nos aproximou a esta escola foi a imposição do Município em 

transformar uma escola rural em escola do campo, sem ao menos contextualizar ou 

mesmo explicar ao corpo funcional da escola o que significaria tal mudança. Não 

houve debates do que significava uma educação rural, nem ao que esta se difere da 

Educação do Campo.  Entendemos este fato como reflexo da institucionalização da 

Educação do Campo, como nos fala Caldart (2012) quando relata a disputa de 

significação/ressignificação que políticas de governo como o PRONACAMPO, 

travaram com os movimentos sociais, a partir da apropriação do conceito de Educação 

do Campo.  

Dentre as consequências deste ato está uma perigosa perda e/ou esquecimento do 

conceito criado no primeiro ENERA em 1997, atrelado a uma luta política de direito à 

educação específica aos povos do campo (CALDART, 2004), reduzindo este processo 

histórico de luta pela educação do campo a uma política de governo, que na verdade 

irá reproduzir a educação rural. Logo, temos uma inversão de valores e significados 

para a Educação do Campo, dependendo de quem a implemente. Este processo de 

esvaziamento do conceito de Educação do Campo pode ser observado na Escola do 

Campo Municipalizada Maria das Dores Antunes, uma vez que esta não abriga 

nenhum entendimento do porquê deixar de ser rural para se tornar do campo.  

Em sua distinção mais básica, a educação rural está ligada ao progresso e 

desenvolvimento das práticas capitalistas e exploratórias do campo e do camponês. 

Um exemplo é a disseminação de práticas ligadas ao agronegócio e a adoção dos 

pacotes da Revolução Verde (PORTO-GONÇALVES, 2006) sem uma reflexão crítica 

das consequências destas ações e a quem elas servem. A Educação do Campo, por 

sua vez, entende que o campo é um espaço de produção da vida, onde o trabalhador 

tem direito a se reproduzir com autonomia e consciência cultural, política, entre outros.   

 
 

A Educação do Campo nomeia um fenômeno da realidade brasileira atual, 
protagonizado pelos trabalhadores do campo e suas organizações, que visa 
incidir sobre a política de educação desde os interesses sociais das 
comunidades camponesas. Objetivo e sujeitos a remetem às questões do 
trabalho, da cultura, do conhecimento e das lutas sociais dos camponeses e 
ao embate (de classe) entre projetos de campo e entre lógicas de agricultura 
que têm implicações no projeto de país e de sociedade e nas concepções de 
política pública, de educação e de formação humana. (CALDART, 2012, pág. 
257) 
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Para melhor entendermos o relato de experiência, faremos uma breve 

contextualização da área da escola.   

 

 

Contextualização da área e suas implicações  

 

 

A criação da escola data da década de 1927, sendo a única escola da região do Pico 

de Itaboraí. Atualmente não apresenta nenhum tipo de organização política atrelada 

a movimentos sociais ou a comunidades tradicionais, como índios e quilombolas. Ao 

seu redor podemos perceber extensas áreas com fazendas e sítios, envolvidas com 

a pecuária, fruticultura, apicultura, agricultura familiar, turismo religioso e turismo rural, 

além de atividades artesanais, como a produção de artefatos de cerâmica, fibras de 

bananeira, entre outros. Muitos moradores deixaram de plantar por falta de apoio 

público que garantisse e estimulasse sua permanência na agricultura, demonstrando 

a falta de interesse do poder público em manter essa prática no bairro. O Plano Diretor 

do Município de Itaboraí declara que o bairro Pico é uma área urbana; fazendo isso o 

Município poder arrecadar impostos34 dos moradores, como ressalta Alentejano:   

 
 

Enquanto o ITR é um imposto federal, o IPTU é municipal, o que tem levado 
muitas prefeituras, especialmente nas regiões metropolitanas e seu entorno, 
a considerar todo seu território como urbano, aumentando assim a 
arrecadação municipal. (ALENTEJANO, 2003, pág. 7). 
 
 

Além disso, o Plano Diretor do Município descreve as áreas rurais apenas como áreas 

verdes, invisibilizando a diversidade dos sujeitos e das práticas realizadas nessas 

áreas. 

Qual seria hoje, então, o sentido das expressões rural e urbano? Ao que se entende, 

se há um ponto de apoio para se definir a natureza do rural, este seriam as dimensões 

econômica, social e espacial da relação dos atores sociais com a terra. 

 

                                            
34 ITR: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. IPTU: Imposto Predial e 

Territorial Urbano   
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 [...] As relações sociais incluem as dimensões simbólica, afetiva, cultural, 
bem como os processos de herança e sucessão. As relações espaciais estão 
vinculadas aos arranjos espaciais de ocupação da terra, distribuição da 
infraestrutura e das moradias. Assim, independente das atividades 
desenvolvidas, sejam elas industriais, agrícolas artesanais ou de serviços, 
das relações de trabalho existentes, sejam assalariadas, pré capitalistas ou 
familiares e do maior ou menor desenvolvimento tecnológico, tem-se a terra 
como elemento que perpassa e dá unidade a todas essas relações, muito 
diferente do que acontece nas cidades, onde a importância econômica, social 
e espacial da terra é muito mais reduzida. Com isso se quer dizer que cada 
realidade rural ou urbana deve ser entendida em sua particularidade mas 
também no que tem de geral, sua territorialidade mais ou menos intensa. É 
esta intensidade da territorialidade que distingue, pelo que se pensa, o rural 
do urbano, podendo-se afirmar que o urbano representa relações mais 
globais, mais descoladas do território, enquanto o rural reflete uma maior 
territorialidade, uma vinculação local mais intensa. (ALENTEJANO, 2003, 
pág. 11)   

 
 
A vinculação dos moradores do Pico com a terra é intensa, o que ficará mais explícito 

ao longo do relato da experiência. O dilema enfrentado por parte do corpo funcional 

da escola está na definição de sua identidade. Eles não se diferenciam enquanto do 

campo ou urbanos. E para piorar a situação alguns acreditam que futuramente a 

escola poderá ser transformada em escola urbana, quando o ñdesenvolvimentoò do 

capital chegar àquela região através do COMPERJ / Complexo Petroquímico do Rio 

de Janeiro, no qual falaremos abaixo. Não existe uma postura coletiva e política que 

defenda a manutenção / permanência da escola como uma escola do campo.     

 

 

Sobre o município de Itaboraí e projetos de desenvolvimento  

 

 

Itaboraí entre as décadas de 1920 e 1980 teve como principal atividade econômica a 

produção de laranja, sendo o segundo maior produtor nacional, estando o bairro Pico 

inserido nessa rede de produção. No final da década de 80, devido à forte ação das 

pragas nas lavouras, o circuito entrou em crise e a extração de areola se tornou uma 

prática recorrente.   

Hoje em dia as principais atividades econômicas presentes no Bairro são os artefatos 

de cerâmica, extração mineral, pecuária, apicultura, fruticultura, agricultura familiar, 

turismo, onde sítios recebem visitas constantes de grupos religiosos, fazendas com 

produtores orgânicos de mudas, húmus e artesanato. O bairro atualmente sofre 

intervenções com a construção do Emissário Submarino do COMPERJ ligado à 
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Petrobras, onde serão produzidos, na mesma área, de 45 quilômetros quadrados, 

derivados de petróleo e produtos petroquímicos, como óleo diesel, nafta petroquímica, 

querosene de aviação (QAV), coque, GLP (gás de cozinha) e óleo combustível. Por 

Itaboraí estar em uma localização estratégica para o avanço e o escoamento de 

materiais para o Parque Industrial e para a construção de superestruturas como Arco 

Metropolitano e para a infraestrutura da logística externa do COMPERJ que inclui vias 

de acesso, emissário de efluentes, adutora, infraestrutura dutoviária, linhas de 

transmissão etc, estão sendo geradas consequências para a área do Pico, onde fica 

a escola estudada. Exemplos destas mudanças são: a construção de uma indústria 

de cimento; uma pista de kart; aumentos da população local, da poluição, da violência 

e diminuição da segurança dos moradores.   

 

 

Metodologia   

 

 

Para cultivar essa semente aprendemos a regá-la com os ensinamentos de Paulo 

Freire e Carlos Brandão sobre a metodologia da pesquisa participante, aliados à 

educação popular, desenvolvendo rodas de conversas e pesquisas participantes por 

serem geradoras da consciência emancipatória.   

 
 

A identificação da temática geradora é o trabalho de campo através do qual 
o pesquisador procura observar a vida social em movimento da comunidade 
com que está envolvido, procurando captar a rede de relações sociais que 
atravessa a comunidade, os problemas que a desafiam e a percepção que a 
população tem de suas possibilidades de mudança. Este trabalho implica em 
dois outros momentos distintos: a construção, pelo pesquisador, de suas 
hipóteses de base, elaboradas a partir de sua intuição de uma determinada 
problemática e de sua observação dos diferentes aspectos da vida social da 
comunidade; a verificação da validade e da consistência destas hipóteses 
iniciais se dá a partir de entrevistas realizadas com os protagonistas da 
experiência. (BRANDÂO, 1999, pág. 28)   

 
 
Através dessa metodologia e por meio das rodas de conversa, espaço de liberdade 

de fala, expressão e confronte de ideias, foi possível a reflexão crítica sobre a atual 

situação do bairro e da escola por todos envolvidos.   
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Relato de experiência   

 

 

Nutrindo a semente com as rodas de conversa feitas com o corpo funcional da escola, 

observamos que o significado da educação do campo não é conhecido. Essa 

realidade foi construída pelas práticas capitalistas onde o Estado garante evolução e 

reprodução destrutiva da lógica do capital, em detrimento do desenvolvimento 

humano emancipatório ao longo de décadas, proliferando a invisibilidade dos projetos 

societários e educacionais propostos e praticados pelos movimentos sociais e 

diversos sujeitos que lutam, resistem e semeiam a coletividade, cooperação, 

solidariedade, sustentabilidade e justiça social.   

 
 
No plano da política educacional brasileira em geral reiteram-se reformas que 
pouco alteram nossa herança histórica de atribuição de caráter secundário à 
educação como direito universal e com igual qualidade, algo considerado 
afinal desnecessário para o projeto de capitalismo dependente em curso. 
(FRIGOTTO, apud FONEC, 2010, pág. 10)    

 
 
Em entrevistas semiestruturadas com a equipe funcional da escola, perguntamos qual 

era o significado da educação do campo; foi respondido que se tratava de uma 

educação desenvolvida em lugares com características mais rurais que urbanas. Em 

seguida perguntamos qual era a diferença entre a educação do campo e a que é 

realizada na cidade e foi apontado que a principal diferença é a ingenuidade dos 

alunos da escola do campo em comparação aos que estudam no centro.   

Perguntamos se a história do lugar em que os alunos moram era trabalhada no 

cotidiano escolar, disseram que sim, através do hino de Itaboraí; da Caixa de Itaboraí, 

material elaborado pela equipe do curso de hist·ria da FFP; do projeto ñMaria das 

Dores Antunes em n¼merosò feito pelos alunos junto com as professoras que consiste 

em um trabalho de pesquisa buscando conhecer melhor a realidade do bairro através 

de um questionário que deveria ser preenchido por todos os membros da família; e de 

um vídeo feito pelos alunos entrevistando os moradores mais antigos do bairro sobre 

suas histórias de vida e seu cotidiano.   

Em um outro momento foi feita a pesquisa participante sobre as práticas agrícolas 

desenvolvidas no bairro, nas casas dos alunos e na escola. A horta da escola tem sido 

manejada pelos funcionários e pouco pelos alunos devido à troca das atividades na 
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horta por aulas de música através do projeto Mais Educação. Antes de realizarem esta 

troca a equipe funcional da escola perguntou aos alunos se preferiam continuar tendo 

aulas de horta ou começar a terem aulas de música, a maioria preferiu ter aulas de 

música pois seria uma novidade, já que grande parte cuida de seus canteiros, quintais, 

pomares e hortas em casa, cultivos que pude ver no trajeto de retorno dos alunos para 

casa no transporte escolar. Em um desses trajetos perguntei para a aluna o que ela 

faria quando chegasse em casa, e ela respondeu que a primeira coisa que faria seria 

correr pelo pomar, subir na laranjeira, pegar mangas e frutas-pão, depois correr para 

falar com os porcos e com as galinhas e só depois subir pra casa levando as frutas 

pra sua avó.   

Em uma roda de conversa com os alunos, eles me contaram sobre as obras que estão 

sendo feitas nas ruas do Pico, resultantes da instalação do emissário submarino do 

COMPERJ; disseram que têm esperança de verem as ruas asfaltadas porque a 

ñpoeiraò das ruas atrapalha muito, suja as casas, d§ irritação nos olhos e quando 

chove fica difícil de andar. Disseram que não sabem se essas obras são boas pro 

bairro, e que perceberam terem novos moradores ali. Contaram que tem tido assaltos 

quase todo mês, coisa que não acontecia antes da chegada dessas obras. Perguntei 

o que eles mais gostavam no bairro que moravam e as respostas foram: a 

tranquilidade, o silêncio, o canto dos passarinhos, as árvores, as plantações, as frutas, 

os animais, o verde, os amigos e que eles preferem morar lá do que no centro de 

Itaboraí que é cheio de prédios, casas, barulho, muita gente, carros, violência e 

poluição. Que o que poderia melhorar no bairro seria ter mais áreas de lazer, 

pracinhas, bibliotecas, parquinhos, lugares que tivessem arte, música e cultura.  

Nas rodas de conversa com a equipe funcional da escola debatemos sobre a história 

e significado da educação do campo e refletimos sobre as lacunas presentes entre 

teoria e prática que ocorre na escola; foi apontado pela equipe que provavelmente 

esta realidade se repita nas outras escolas do campo do município devido à falta de 

uma coordenação de educação do campo na secretaria de educação para dinamizar 

e ampliar o debate, garantir o cumprimento das políticas, formação continuada, 

currículo diferenciado, organização escolar e da prática pedagógica, materiais 

didáticos contextualizados e de outras necessidades que existem nas escolas do 

campo, como a precariedade na infraestrutura. A falta de estrutura para a prática da 

Educação do Campo é um problema comum nas escolas do campo, como alega 

Oliveira e Campos:   
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Agricultores familiares, quilombolas, sem-terra, indígenas, mestiços, 
agricultores urbanos, juventude rural e outras formas identitárias, sujeitos que 
buscam afirmar seus pertencimentos sociais como ñpovos do campoò 
encontram como principais desafios para a consolidação da educação básica 
do campo: a ampliação da educação infantil, do segundo segmento do ensino 
fundamental e do ensino médio para os sujeitos do campo; a luta contra o 
fechamento das escolas do campo; o investimento na formação inicial e 
continuada de educadores do campo; a construção de materiais didáticos 
contextualizados e a implementação de metodologias ativas e participativas; 
o investimento na formação dos gestores das escolas do campo; a 
implementação da pedagogia da alternância nas escolas do campo, 
referenciando-a em documentos oficiais (planos municipais e estaduais de 
educação); a constituição de coordenações de Educação do Campo no 
âmbito das secretarias municipais e estaduais de Educação, a 
institucionalização de diretrizes de Educação do Campo no âmbito dos planos 
municipais e estaduais de Educação; e a abertura de concursos públicos 

específicos. (OLIVEIRA & CAMPOS, 2012, pág. 244) 
 
 
Em resposta a este processo de precarização das escolas do campo, a equipe pediu 

que levássemos essas questões à subsecretária de educação para que ela liberasse 

a realização das atividades de formação continuada com as professoras da escola, 

torcendo para que essa conversa desenvolva uma implicação da subsecretária na 

construção de uma coordenação de educação do campo no município. Porém, como 

afirmamos anteriormente, ainda não existe uma organização do corpo funcional da 

escola para resolver tais questões. Não entendem a necessidade de uma organização 

coletiva entre a comunidade e a escola para ocupar e lutar por uma escola do campo, 

pois esta escola do campo foi projetada de forma arbitrária pelo município, sem uma 

preparação para transição de escola rural para do campo.    

 

 

Para não Concluir   

 

 

Procuramos trazer aqui um pouco das experiências vividas e percebidas através da 

atuação junto à equipe pedagógica da escola, alunos e comunidade, na jornada do 

entendimento da situação da escola do Pico e sua definição identitária.   

Reconhecemos esta área como palco de disputas políticas de desenvolvimento 

territorial, que dicotomiza a vida tradicionalmente levada pelos seus moradores e sua 

relação com espaço tradicionalmente construído. Um projeto de governo que prioriza 

a implementação de escolas do campo, sem tensionar seus significados; e por fim a 
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apropriação do território do Pico como parte de um projeto de desenvolvimento do 

capital exploratório e especulativo sobre o campo brasileiro.  

Entendemos esta situação como reflexo do Estado hegemônico que vem se 

apropriando de pautas dos movimentos sociais de forma superficial, elaborando 

políticas públicas que constam no papel e pouco na ação, confundindo a sociedade, 

favorecendo as classes dominantes e colaborando para falta de compreensão e 

participação política da sociedade nos movimentos sociais, como acontece dentro 

dessa escola.   

Episódios como este acabam descontextualizando e esvaziando discussões 

importantes, sobre a quem a educação serve e quem tem o poder de decidir a que 

grupo ela vai servir e de que modo será desenvolvida a economia local.    
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EIXO 1. América Latina e a Educação dos Trabalhadores (Tendências Conjunturais, 

Educação Comparada, Políticas, Perspectivas). 

 
Introdução 

 

 

A realização de um diagnóstico sócio-cultural e de percepção ambiental em um 

assentamento federal, no município de Viamão/RS, tornou-se necessária a partir da 

demanda apresentada pela sua comunidade, tendo em vista que este é, hoje, o maior 

assentamento do Estado do Rio Grande do Sul e, por essa razão, vem enfrentando 

inúmeros problemas.  

Todo o processo de criação, de instalação e de acompanhamento técnico deste 

assentamento tem em sua base princípios, práticas e objetivos bastante 

questionáveis. Inicialmente, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(INCRA) manifestou a intenção de instalar cerca de 450 famílias em uma área de 

aproximadamente 9500 ha, segundo Of. Nº 270/98 da Pró-Reitoria de Extensão da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Considerando a fragilidade 

ambiental do local escolhido35, a UFRGS, respondendo à solicitação feita pelo INCRA, 

realizou um parecer multidisciplinar onde apontou a inviabilidade da instalação de um 

assentamento em tal área, nas condições previstas. Todavia, a então Fazenda Santa 

Fé foi adquirida pelo INCRA por 17 milhões de reais, e 376 famílias nela foram 

assentadas.  

                                            
35 O mapeamento geológico e geomorfológico da seção superior da Bacia de Pelotas exposta na Planície Costeira do RS revelou, 
segundo WILLWOCK, 1994, que,  sob o controle básico das variações climáticas e flutuações do nível relativo do mar durante o 
Quaternário, os sedimentos erodidos das terras altas adjacentes se acumularam em dois tipos principais de sistemas 
deposicionais: a) o sistema de leques aluviais ocupando uma faixa contínua ao longo da parte mais interna da Planície Costeira 
e, b) quatro distintos sistemas deposicionais transgressivo-regressivo, do tipo Laguna-Barreira. É a partir desse processo que se 
originou a formação do tipo paleoduna associada a um sistema de banhados que dá a configuração física sobre a qual foi 
instalado o assentamento.             

mailto:rmvmedeiros@yahoo.com.br
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Outro fato que intensificou os questionamentos a esse projeto foi a criação de uma 

área de proteção ambiental (APA) que ocupa cerca de 1000 ha do total adquirido para 

fins de ñreforma agr§riaò. Essa classe de Unidade de Conserva«o configura-se como 

um grande entrave ao desenvolvimento das práticas agropecuárias realizadas por 

essas famílias.  

Na §rea do assentamento existe uma barragem cujo espelho dô§gua mede cerca de 

1000 há e que não possui capacidade suficiente para irrigar as terras destinadas ao 

cultivo de arroz. 

É nesse contexto extremamente conturbado que deu-se início a um trabalho cujo 

objetivo foi diagnosticar a situação produtiva do Assentamento Filhos de Sepé, no 

período de agosto de 2000 a janeiro de 2002, tendo como base aspectos sócio-

culturais que influenciaram na relação desses assentados com o novo espaço, com a 

nova realidade.  

Acreditamos que os principais condicionantes na construção da significação das 

questões referentes à preservação ambiental, às relações coletivas ou não de 

produ«o, ¨ identidade territorial e ao ñser campon°sò partem dessas caracter²sticas 

sócio-culturais. Quando falamos em cultura, falamos das manifestações individuais e 

coletivas que expressam a construção inacabada de uma identidade pautada nas 

especificidades étnicas, políticas, religiosas, territoriais, regionais, locais e afetivas. 

Entendemos que essa significação é, também, fortemente influenciada pelos 

processos de desterritorialização e reterritorialização aos quais os trabalhadores 

rurais sem terra são submetidos. 

 

 

O Assentamento 

 

 

O Assentamento Filhos de Sepé, portanto, localiza-se no município de Viamão/RS, 

junto à rodovia RS-040 (Mapa 1). Este município possui um histórico de cultivo de 

arroz em áreas de várzeas, desde os anos setenta, o que provocou profundas 

alterações sobre este meio através de drenagens de solos, terraplanagens, 

canalizações, etc.  

O Assentamento Filhos de Sepé ocupa uma área de 9.540 hectares, na qual estão 

assentadas 376 famílias distribuídas em quatro setores. A área de proteção ambiental 
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ocupa 30% de sua área total, e nela se localiza parte das nascentes do Rio Gravataí. 

Estas características colocam o Assentamento filhos de Sepé diante de uma situação 

complexa tanto no que se refere à questão ambiental (APA) quanto à política e 

econômica, em virtude de sua inserção na Região Metropolitana de Porto Alegre. 

A existência da barragem dentro do assentamento é um dos exemplos desta 

complexidade. O outro é o Refúgio da Vida Silvestre ï Banhado dos Pachecos criado 

em 24 de abril de 2002, através do decreto n.º 41559, que é uma unidade de 

conservação de proteção integral. Isto significa área para preservação integral, 

negando qualquer possibilidade de uso. Este Refúgio compreende uma área de 2 

543,4662 ha e se localiza dentro da APA do Banhado Grande, incluindo a Barragem. 

 

Mapa 1 ï Localização do Assentamento Filhos de Sepé, Viamão-RS 
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O INCRA cedeu à SEMA (Secretaria Estadual do Meio Ambiente) essa área através 

do termo de Cessão de uso em 21 de fevereiro de 2002, ficando a mesma responsável 

pela área, cuja importância ecológica é elevada pois apresenta alta biodiversidade de 

fauna e flora, além de espécies ameaçadas de extinção. 

Cabe ressaltar que a criação do Refúgio da Vida Silvestre no Assentamento se deu 

após a aplicação das entrevistas, mas consideramos significativo citar este fato no 

diagnóstico não só por ser esta uma exigência na legislação que regulamenta a 

criação de uma APA, como também por considerarmos que o mesmo se constitui um 

enclave dentro do assentamento. Consideramos o Refúgio como tal a partir do 

sentimento expresso pelos assentados que se sentiram excluídos do seu processo de 

criação e de construção. Os assentados não o percebem como parte integrante do 

assentamento, uma vez que são impedidos de qualquer tipo de atuação na área do 

refúgio, inclusive no uso das instalações ali construídas.  

Esta situação nos remete à uma constatação que é a ausência de um Plano de Manejo 

da APA, ou do assentamento como um todo. As infraestruturas existentes tal como a 

barragem já estão ñharmonizadaò ao meio, e seu uso e manuseio inadequado podem 

provocar sérios impactos ambientais.  

Estes fatores associados a falta de conhecimento deste novo ambiente pelos 

assentados e suas idéias fragmentadas sobre preservação e práticas agroecológicas 

apontaram para a necessidade de uma atividade educativa de caráter ambiental ou 

seja para a construção de um projeto de educação ambiental baseado nas 

necessidades desta comunidade. 

Partindo então do diagnóstico sócio-cultural e de percepção ambiental que realizamos 

no Assentamento Filhos de Sepé, chegamos à conclusão de que poderíamos 

contribuir com o mesmo através de um trabalho de Educação Ambiental. Estaríamos 

assim levando a uma comunidade de assentados aquilo que seria obrigação do 

Estado, ou seja, oferecer o direito de todos receberem: educação gratuita, de 

qualidade, com ideais libertários e democráticos, social e ecologicamente 

responsável.  

Nesse sentido, o objetivo fundamental de nosso trabalho foi ampliar os conceitos de 

ambiente, natureza, ecologia e cidadania das crianças, jovens e adultos do 

Assentamento Filhos de Sepé, com especial atenção à superação da visão 

antropocêntrica e individualista predominante na sociedade ocidental. Tal ampliação 

exige certamente uma mudança de atitude e de postura dos educadores assim como 
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dos educandos. Associado a este objetivo, por nós considerado como fundamental, 

outros objetivos específicos são propostos tais como a discutir com os assentados a 

relação da questão ambiental com as questões econômicas e sociais; a criação 

Refúgio da Vida Silvestre no Assentamento; a sua inserção da Área de Proteção 

Ambiental; a importância do Banhado Grande para o Assentamento e para região 

metropolitana; a relação das questões ambientais com a saúde; a organização local 

como forma de resistência social como base para atividades ambientalmente viáveis 

e o reconhecimento d as especificidades locais. 

 

 

Construindo uma metodologia  

 
 
Partindo do Diagnóstico Sócio-cultural e de Percepção Ambiental realizado no 

Assentamento Filhos de Sepé e tendo como base uma bibliografia referente à 

temática ambiental, foram levantados oito temas geradores considerados como de 

relevante importância para o assentamento e que permitiriam a reflexão sobre 

cidadania. Vale acrescentar que esses temas tiveram caráter propositivo, 

possibilitando modificações segundo sugestões dos assentados.  

A proposta de trabalhar com temas geradores surgiu da necessidade de ñestimular 

ñsituações-limiteò que desestruturem preconceitos e criem condi»es para que o aluno 

construa uma vis«o de mundo mais dial®tica e dogm§ticaò (Kaercher, 1993, p. 56). 

Neste caso, seria criar condições para os assentados construírem sua própria visão 

de mundo. Cabe ainda mencionar, segundo Freire que ñprocurar o tema gerador ® 

procurar o pensamento do homem sobre a realidade e a sua ação sobre esta realidade 

que está em suas pr§xisò.  

Os temas geradores considerados importantes para o trabalho a ser desenvolvido no 

assentamento foram: 

1. O ASSENTAMENTO E SEU ENTORNO; 2. PAISAGEM; 3. MEU LUGAR, MEU 

ESPAÇO; 4. AMBIENTE E SAÚDE; 5. O BANHADO GRANDE E A ÁGUA; 6. LIXO; 7. 

SOCIEDADE E PARTICIPAÇÃO; 8. AGROECOLOGIA. 

Estes temas foram estruturados considerando três dimensões principais. A primeira é 

a dimensão Histórico-Cultural que abrange a história de vida reconstituída de cada 

assentado, bem como a história do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 
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e sua trajetória. Por se tratar de um assentamento composto por famílias provenientes 

de diversas regiões do estado, a diversidade cultural constituiu-se num dos elementos 

fundamentais a ser trabalhado.  

A segunda dimensão é a Sócio-Econômica, pois se considera a necessidade da 

discussão e da democratização das relações sociais vigentes em um assentamento, 

como a de coletividade entre os assentados; assim como as relações do 

assentamento com as demais instituições, como o próprio Estado. 

A última dimensão é a Biogeográfica que está centrada na discussão do conceito de 

natureza, posto que, para que se modifiquem as relações sociais e relações de poder, 

é necessário que antes se modifique a maneira como o homem percebe o que é 

natureza. 

Estas dimensões buscam uma maior aproximação da realidade dos assentados, 

através das suas vivências e também de suas concepções referentes ao espaço 

geográfico sempre considerando como ponto de referência o Diagnostico Sócio-

cultural e de Percepção Ambiental realizado neste assentamento no período de 2000 

a 2003. 

Cada um desses temas geradores resultaram na organização de uma oficina, cuja 

duração foi de um turno36. Os materiais utilizados variaram conforme o tema, 

priorizando as atividades de caráter lúdico, pois segundo Brougère (1997, p.51): 

ñ[...] cultura l¼dica n«o ® s· composta de estruturas de brincadeiras, de manipulações em potencial que 
podem ser atualizadas. Ela também é simbólica, suporte de representações. A brincadeira é, 
igualmente, imagina«o, relatos, hist·riasò.  

Onde: ñ[...]essa cultura l¼dica ir§ constituir uma bagagem cultural para a criança e se 

incorporar de modo dinâmico à cultura, à capacidade de criação do futuro adulto.ò 

(BROGÈRE, 1997. P. 52).  

 

 

Educação Ambiental Na Prática 

 
 
O projeto de Educação Ambiental foi aplicado no Assentamento Filhos de Sepé entre 

os dias 26 e 30 de janeiro do ano de 2004. Participaram dessa experiência os nove 

bolsistas do Programa de Educação Tutorial em Geografia PET-GEA/UFRGS37, 

                                            
36  Aproximadamente três horas. 
37  Ana Stumpf Mitchel, Fábio Guadagnin, Felipe Silveira de Souza, Fernando Mousquer, Gustavo Luis Ferri Furini, Judeci 
da Silva, Márcia Milene Müller, Neudy Alexandro Demichei, Tiago Oliveira Nicoloso.  
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juntamente com quatro bolsistas do grupo PET Psicologia da UFRGS38 e um 

estudante visitante da Université du Maine (Le Mans/França)39.  

Para que esse projeto pudesse se tornar uma realidade foram feitas várias 

apresentações do mesmo aos assentados em diferentes reuniões realizadas nos 

setores do assentamento. Cada um dos objetivos foi explicado e discutido assim como 

a metodologia. Somente então é que foi marcado o período para a realização da 

atividade cujo grande objetivo era fazer dos assentados jovens e adultos agentes 

multiplicadores desta prática. 

Na data marcada o grupo chega ao assentamento e lá se instala para permanecer 

alguns dias. Organizado o material, o grupo aguarda os jovens assentados que não 

aparecem, mas que são representados pelas crianças que se aproximam vindas de 

diferentes direções. Neste momento percebeu-se que a proposta deveria sofrer uma 

adequação a realidade que se apresentava. Imediatamente o grupo reuniu-se e 

pensou em novas estratégias para desenvolver o projeto, considerando ainda os 

mesmos temas geradores. Eram crianças e como tal sua preferência é brincar. Foi, 

portanto através da brincadeira que a atividade desenvolveu-se. 

 Na primeira etapa, os temas foram distribuídos na forma de monitorias entre os 

bolsistas envolvidos. Foram formados dois grandes grupos, o primeiro ficou 

responsável pelas crianças, em maior número, e o segundo pelos adolescentes. Cada 

integrante do grupo já havia desenvolvido anteriormente pesquisas sobre cada uma 

das dimensões básicas do trabalho40. 

Os bolsistas do grupo PET Psicologia tiveram como função avaliar e direcionar a forma 

de trabalho41 com os assentados, procurando assim obter um melhor resultado, além 

de auxiliar na relação coletivo do trabalho do grupo de monitores. 

No primeiro dia foi trabalhado o tema gerador óO Assentamento e seu Entornoô, que 

propunha aos assentados mostrar a sua localização, apresentando-lhes um mapa 

para que pudessem se situar; as cidades no entorno do assentamento; a inserção do 

assentamento na região metropolitana de Porto Alegre. Foi perguntado a eles de que 

cidades vieram.  

                                            
38  Aline Mocelim, Ana Paula Tíbulo, Janaína Zanchin, Raquel Valiente Frosi. 
39  Graduando de Intercâmbio Guillaume Leturcq 
40  Dimensão Histórico-cultural, Sócio-econômica e Biogeográfica. 
41  Tendo como embasamento teórico as discussões feitas sobre dinâmica de grupo. 
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Nesse primeiro dia apenas as crianças participaram das atividades, e para tanto  o 

tema foi trabalhado dando ênfase às atividades lúdicas para assim aumentar o 

interesse.   

Os temas óPaisagemô e óMeu Lugar, Meu Espaoô foram trabalhados no segundo dia, 

sendo que nesse houve a participação de adolescentes. Por esse motivo, os 

participantes foram divididos em dois grupos; um de crianças e um de adolescentes.  

O trabalho com os adolescentes foi muito mais dinâmico, pois possibilitou por em 

prática a metodologia de trabalho proposta. Quanto as crianças, continuou-se 

trabalhando os objetivos dos temas fazendo uso de atividades lúdicas, tais como jogos 

e pinturas. 

Nesse dia, como um dos temas abordados referia-se a paisagem, tanto crianças como 

adolescentes foram levados a fazer uma caminhada até uma das partes mais altas do 

assentamento, para que pudessem observar o assentamento, a barragem e a 

plantação de arroz. Essa idéia surgiu após o trabalho com os adolescentes, onde se 

verificou que os mapas por eles desenhados não expressavam a realidade local uma 

vez que em alguns a área de cultivo de arroz estava próxima a barragem, enquanto 

para outros se encontrava em locais distantes da mesma. 

No terceiro dia, pela parte da manhã o tema abordado foi óO Banhado Grande e a 

Ćguaô, sendo que a sistem§tica de trabalho ocorreu como nos dias anteriores, No 

grupo de adolescentes, o trabalho voltou-se para a importância que o Banhado e que 

a água tem para o assentamento.  

Com as crianças, a dinâmica deu-se através da visitação a um dos córregos que 

desembocam na barragem. Foi mostrado e explicado a importância que o arroio tem 

para com a comunidade, e a necessidade de preservá-lo. Foi explicado que é a partir 

deste córrego que um grande número de famílias tem seu lazer e, destacado o fato 

desse curso dô§gua abastecer a barragem, base para a irrigação do arroz. Após esta 

atividade, realizou-se atividades lúdicas envolvendo o assunto trabalhado, procurando 

desta forma obter um resultado mais significativo, junto as crianças. 

Nesse mesmo dia, à tarde aconteceu uma atividade diferenciada, com a participação 

de um m®dico para trazer a discuss«o com a comunidade do tema óAmbiente e 

Sa¼deô. Nesta atividade houve a participa«o de dezenas de m«es do assentamento.  

O quarto dia foi o mais produtivo. O tema abordado pela parte da manhã estava 

relacionado ¨ problem§tica óLixoô. Para a este tema, foi exibido o curta-metragem Ilha 

das Flores de Jorge Furtado, com sua problemática causada pelos depósitos de lixo 
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na Vila Ilha das Flores (Ilha dos Marinheiros ï Porto Alegre), e todas as relações da 

produção do lixo com o consumo de produtos, sejam eles primários ou secundários. 

Após o vídeo, foi feito um debate com as crianças, levando-as a discutirem o que 

haviam visto e apreendido do filme, procurando relacionar com o local onde residem. 

Ao término da tarefa de coleta do lixo, trabalhou-se com uma atividade lúdica que 

propiciasse a agregação do tema lixo. Trabalhamos com as crianças, fazendo uma 

roda, e com uma bola que passava de mão em mão, de maneira que um dos bolsistas 

ficava afastado da roda, dava um sinal, e quem estivesse com a bola mencionava um 

tipo de lixo seco ou orgânico. 

Durante a tarde, foi trabalhado o tema óSociedade e Participa«oô, onde como nos dias 

anteriores iniciou-se com uma recapitulação dos temas já abordados. Este tema teve 

como finalidade passar aos assentados a importância do trabalho comunitário, cuja 

importância junto aos assentados foi registrada no diagnóstico realizado42.  

A atividade foi trabalhada da seguinte forma: 

Primeiro estabelecimento de um diálogo com as crianças, para discutir a forma como 

as famílias do assentamento trabalham, dando ênfase ao trabalho coletivo; 

Após, partiu-se para a aplicabilidade da idéia do trabalho coletivo, com a realização 

de uma atividade recreativa, onde as crianças teriam que se organizar para juntas 

adquirir as três propostas de atividade recreativa. Cada criança obtinha três pedras 

que seriam para ñcompraremò as brincadeiras constitu²das por: 

Proposta 1: Jogar futebol  (30 pedras)  

Proposta 2: Música da Serpente (30 pedras) 

Proposta 3: Música do Tchu Tchuá  (20 pedras) 

No final da atividade, as crianças apenas haviam adquirido duas propostas, mesmo 

tendo mais de 80 pedras. Com esta situação, trabalhou-se o motivo delas não terem 

adquirido as três propostas; mostrando que não havia se realizado um eficiente 

trabalho coletivo. Após esta fala com as crianças, realizou-se as atividades lúdicas 

escolhidas ou compradas por elas, que foram a Música do Tchu Tchuá e a Música da 

Serpente. 

O trabalho final do dia foi com papel pardo e canetas, onde foi pedido as crianças que 

desenhassem as suas casas e suas famílias. 

                                            
42  Diagnóstico Sócio-cultural e de Percepção Ambiental realizado pelo grupo PET Geografia no ano de 2000 a 2003 junto 
ao Assentamento Filhos de Sepé. 
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No último dia da atividade o tema trabalhado, durante o turno da manhã, foi 

óAgroecologiaô e, ¨ tarde organizou-se uma confraternização com as crianças, com a 

participação de alguns alunos Programa de Pós-Graduação em Geografia da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (PPGGEA/IG/ UFRGS). 

O tema óAgroecologiaô foi trabalhado em forma de teatro, pois esta forma possibilitava 

uma abrangência e a retomada dos temas já trabalhados. A dinâmica de 

desenvolvimento do teatro deu-se da seguinte forma: 

Com o intuito de explicar o tema Agroecologia e abordar as diferenças entre os 

alimentos agroecológicos e os convencionais43, o teatro baseou-se em uma feira, 

onde havia dois feirantes, sendo um vendedor de alimentos agroecológicos, enquanto 

o segundo, vendedor de alimentos produzidos de formas convencionais. Neste 

primeiro momento apenas os bolsistas participaram do teatro, e as crianças assistiam. 

- Após a apresentação dos bolsistas as crianças representaram os feirantes, 

procurando vender os seus produtos para os freqüentadores da feira, agora 

representados pelos bolsistas.   

O tema agroecologia foi abordado em virtude do tema agricultura sustentável44, 

trabalhado pelo Movimento do Trabalhadores sem Terra voltado para a pequena 

produ«o. Segundo Altieri (1998, p. 17), ña agroecologia fornece os princ²pios 

ecológicos básicos para o estudo e tratamento de ecossistemas tanto produtivos 

quanto preservadores dos recursos naturais, e que sejam culturalmente sensíveis 

socialmente justos e economicamente vi§veisò. 

 

 

Considerações finais 

 

 

No desenvolvimento da atividade de educação ambiental no Assentamento Filhos de 

Sepé, observou-se que o trabalho com os adolescentes foi muito mais dinâmico. 

Quanto às crianças, buscou-se trabalhar os temas através de atividades lúdicas, tais 

como jogos e pinturas, porém, o entendimento destas ficou restrito a este lúdico. No 

entanto a necessidade de atividades lúdicas que permeassem nossa metodologia, 

                                            
43  Caracteriza-se aqui alimentos convencionais, aqueles produzidos em larga escala, inseridos no sistema econômico 
vigente, o capitalismo, onde segundo Altieri, ñas estrat®gias de desenvolvimento convencionais revelaram-se fundamentalmente 
limitadas em sua capacidade de promover um desenvolvimento equ©nime e sustent§velò. 
44  Baseado na concepção de Miguel Altieri. 
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surgida a partir da realidade e das dificuldades, tornou esta experiência significativa, 

uma vez que foi o agente facilitador do trabalho junto às crianças assentadas.  

É importante ressaltar que o objetivo principal do projeto, ou seja, a compreensão da 

realidade a partir das várias esferas do conhecimento/saber e o despertar da 

cidadania, não foi alcançado em sua plenitude. Entretanto, entende-se que novos 

questionamentos se fizeram presentes dando uma nova configuração aos objetivos 

inicialmente propostos e que estarão abrindo espaços para a continuidade deste 

projeto independente da forma e do objetivo inicial.  
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. 

RESUMO 
 

Este trabalho é fruto da pesquisa para elaboração de monografia do Curso de 
Especialização em Educação Ambiental do Centro de Ciências Rurais da 
Universidade Federal de Santa Maria, e teve como principal objetivo compreender 
como a Educação Ambiental é desenvolvida nas escolas do campo do Assentamento 
Filhos de Sepé. A Educação do Campo vem travando uma batalha no cenário nacional 
para se estabelecer com a profundidade necessária para enfrentar os problemas 
sociais relacionados à estrutura fundiária e posse da terra. Assim como, a Educação 
Ambiental, tratada nesta pesquisa a partir do pensamento complexo, é de suma 
importância para o desenvolvimento da sociedade, considerando a crise ambiental em 
que vivemos. A Educação do Campo e a Educação Ambiental guardam relação direta 
com o modelo de produção capitalista, no sentido de serem o contraponto ao mesmo 
e estarem presentes nas pautas de luta dos movimentos sociais. A Educação 
Ambiental e a Educação do Campo buscam na construção do conhecimento a 
formação de sujeitos críticos, com capacidade de pensar a sociedade de forma 
complexa, deslegitimando uma educação instrumental e fragmentada. Localizadas 
dentro de assentamento de reforma agrária, as escolas abordadas devem ponderar 
essa particularidade, considerando a cultura, os direitos sociais e o modo de vida 
camponês na construção de um novo modelo de educação fundamentado na 
autonomia dos sujeitos. A pesquisa foi realizada em três etapas: a primeira consistiu 
na pesquisa teórica sobre o tema; a segunda correspondeu a coleta de dados 
primários através dos trabalhos de campo, foram realizadas observações empíricas, 
entrevistas e conversas informais; a terceira e última etapa consistiu na síntese dos 
dados coletados, interpretando-os de forma crítica e qualitativa, a fim de compreender 
como a Educação Ambiental vem sendo desenvolvida nessas escolas do campo, 
considerando suas especificidades, enquanto Educação do Campo. A realidade 
encontrada na pesquisa foi de uma Educação Ambiental instrumental, que apesar do 
esforço por parte dos educadores, a falta de formação crítica e reflexiva, não permite 
o desenvolvimento de projetos de emancipação dos sujeitos, que realmente tratem a 
questão ambiental no seu contraponto dialético, de forma crítica, formulando a 
interpretação da crise global da sociedade moderna. 
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ABSTRACT 
 
This work is the result of research to prepare the monograph, Specialization in 
Environmental Education Center of Rural Sciences, Federal University of Santa Maria, 
and aimed to understand how environmental education is developed in rural schools 
of the Settlement ñFilhos de Sepeò. The Rural Education has been waging a battle on 
the national scene to establish itself with the depth needed to face the social problems 
related to agrarian structure and land tenure. As well, environmental education, treated 
in this research from the complex thought, is of paramount importance to the 
development of society, considering the environmental crisis in which we live. The 
Rural Education and Environmental Education are directly related to the model of 
capitalist production, in the sense of being the counterpoint to it and are present on the 
agendas of social movements struggle. Environmental Education and Rural Education 
seeking the construction of knowledge formation of critical subjects, with the ability to 
think about the society in complex ways, delegitimizing an instrumental and 
fragmented education. Located inside land reform settlement, these schools should 
consider this particularity, considering culture, social rights and the peasant way of life 
in the construction of a new model of education based on personal autonomy. The 
survey was conducted in three steps: the first consisted of theoretical research on the 
subject; the second corresponded to collecting primary data through fieldwork, 
empirical observations were conducted, interviews and informal conversations; the 
third and final step consisted in the synthesis of the collected data, interpreting them 
critically and qualitatively in order to understand how environmental education is being 
developed in these schools, considering its specificities, while rural Education. The 
reality found in the study was an instrumental Environmental Education, which despite 
the efforts of the educators, the lack of critical and reflective formation, does not allow 
the development of projects of emancipation of the subject that actually address the 
environmental issue in its dialectical counterpoint , critically, formulating the 
interpretation of the global crisis of modern society.  
 
Palavras chave: Educação Ambiental, Educação do Campo, Crise ambiental. 
 
Keywords: Environmental Education, Rural Education, Complex Thinking. 
 
Eixo 2. Soberania Alimentar, Agroecologia e Educação Ambiental 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

A Educação Ambiental é algo novo, se comparado à história de construção do 

pensamento moderno que acabou desencadeando, ao longo de mais de quatro 

séculos, as consequências de uma crise ambiental sem precedentes. Assim, ela 

aparece como tema relevante na segunda metade do séc. XX e vem se 

desenvolvendo na tentativa de acompanhar a dinâmica ambiental. Por isso, 
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recentemente, muito tem se falado sobre a relação entre a crise que a sociedade 

moderna encara e a Educação Ambiental. 

Esta crise vem se agravando na medida em que o ser humano, em nome do 

progresso, aumenta seu poder de intervenção no meio natural, aumentando, 

consequentemente, os conflitos na sua relação com a natureza. Em consequência 

deste cenário, surgem, a cada dia, novas tentativas de se fazer com que a Educação 

Ambiental culmine na transformação da realidade através de atitudes críticas.  

Dessa forma, a construção de uma reflexão é fundamental para que se possa 

internalizar a Educação Ambiental em cada indivíduo. A Educação Ambiental, por 

meio de ações concretas, objetiva uma construção social capaz de formar o sujeito na 

busca da sua qualidade de vida, da sua comunidade, através da transformação de 

sua realidade. 

Os problemas ambientais são fundamentalmente problemas humanos e, sem que o 

ser humano compreenda sua parte nesse processo, não haverá soluções duradouras, 

apenas decisões imediatistas e pontuais. Tuan (1980) defende a necessidade de 

compreender a nós mesmos, e para esse autoconhecimento, a cultura tem papel 

fundamental. Quer dizer, pessoas com diferentes experiências, costumes, valores, 

hábitos e histórias de vida podem avaliar de formas distintas as questões ambientais. 

Por isso, o autoconhecimento e a cultura são determinantes dos laços afetivos dos 

seres humanos com o meio ambiente, variando em intensidade e expressão. 

Considerando as especificidades das diversas realidades do mundo vivido, o 

autoconhecimento e a cultura são partes fundamentais da Educação do Campo, que 

vem travando uma batalha no cenário nacional para se estabelecer com a 

profundidade necessária para enfrentar os problemas sociais relacionados à estrutura 

fundiária e posse da terra. Assim como, a Educação Ambiental, tratada nesta pesquisa 

a partir do pensamento complexo, é de suma importância para o desenvolvimento da 

sociedade, considerando a crise ambiental em que vivemos.  

A Educação do Campo e a Educação Ambiental guardam relação direta com o modelo 

de produção capitalista, no sentido de serem o contraponto ao crescimento econômico 

e estarem presentes nas pautas de luta dos movimentos sociais. E, ainda, buscam na 

construção do conhecimento a formação de sujeitos críticos, com capacidade de 

pensar a sociedade de forma complexa, deslegitimando uma educação instrumental 

e fragmentada.  
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A justificativa desta pesquisa está centrada na ideia de que a partir do campo sensorial 

do indivíduo é possível compreender seu ambiente, incorporando saberes e 

conhecimentos comuns. As experiências emocionais, tanto coletivas quanto 

individuais, compõem o processo de sua formação socioecológica, contribuindo para 

sua formação como sujeito ativo. Contudo, é necessário que os educadores estejam 

preparados para trabalharem a Educação Ambiental com os educandos destas duas 

escolas considerando suas realidades vividas, ou seja, são crianças, filhos e filhas de 

assentados e assentadas, que carregam consigo um histórico de luta pela terra, contra 

a hegemonia do capital e por uma vida digna e saudável, através da produção 

orgânica desenvolvida no assentamento. 

Os sujeitos, de qualquer classe social ou idade, acabam por investir emocionalmente 

no lugar onde moram, sendo na rua, no lar, no bairro, na cidade, etc. Esse fato de 

relação emocional com o lugar de vivência pode ser percebido ainda nos relatos de 

pessoas mais idosas. Ao construírem a consciência do passado e explicar sua 

afetividade com o lugar, remetem-se à situação de que a paisagem natural já não 

existe mais, e que as construções humanas acabaram por tomar seu lugar. Aqui fica 

explícito mais um motivo pelo qual a Educação do Campo precisa considerar as 

vivências dos sujeitos que ali vivem. 

Dentro desse contexto, de acordo com Ruscheinsky (2005), o contato direto com o 

lugar através da comunidade envolve reconhecer seus olhares, bem como as 

diferentes práticas sociais, seus valores e a forma como absorvem determinados 

acontecimentos. Necessita-se conhecer a história do lugar e do seu povo para que o 

sujeito se sinta parte do meio em que vive, fazendo com que o sentimento de apego 

ao lugar (topofilia) acabe por levá-lo à construção de um saber ambiental que 

transforme e melhore sua qualidade de vida. 

Assim, a Educação Ambiental desenvolvida na Educação do Campo deve ser capaz 

de proporcionar o desenvolvimento de melhor compreensão das interrelações entre o 

ser humano e o ambiente, suas expectativas, suas satisfações e insatisfações, 

julgamentos e condutas (PACHECO e SILVA, 2007).  
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METODOLOGIA 

 

 

Localizadas dentro de um assentamento de reforma agrária (organizado e constituído 

a partir da luta pela terra desenvolvida pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra ï MST), as escolas abordadas devem ponderar essa particularidade, 

considerando a cultura, os direitos sociais e o modo de vida camponês na construção 

de um novo modelo de educação fundamentado na autonomia dos sujeitos. Nesse 

sentido, foram estabelecidos objetivos para nortear esta pesquisa. O objetivo geral 

consta em compreender qual Educação Ambiental é desenvolvida nas escolas que 

estão inseridas no Assentamento Filhos de Sepé ï Viamão/RS, sendo elas a E.M.E.F. 

Nossa Senhora de Fátima e a E.E.E.F. Rui Barbosa. E os objetivos específicos estão 

centrados em identificar a noção de Educação Ambiental entre os docentes; Identificar 

quais os projetos são desenvolvidos nas escolas e sua eficácia; e, Identificar e analisar 

se a Educação Ambiental desenvolvida nas escolas possibilita a emancipação dos 

sujeitos envolvidos. 

Para alcançar tais objetivos, a pesquisa foi desenvolvida em três fases. A primeira 

fase contou com as análises apresentadas na revisão de literatura extraídas de 

documentos como livros, teses, dissertações e outras publicações que abordam 

assuntos relacionados ao tema aqui tratado. Fazendo parte a realização de 

levantamentos, seleção, fichamento e leitura de material bibliográfico sobre Educação 

Ambiental, Educação do Campo e pensamento complexo, com a intenção de entender 

o alcance da Educação Ambiental e da Educação do Campo. 

A segunda foi centrada na coleta de dados de fontes primárias através dos trabalhos 

de campo, foram realizadas observações empíricas, entrevistas e conversas informais 

que constituíram a base de análise. A E.M.E.F. Nossa Senhora de Fátima conta com 

10 professores do Ensino Fundamental e 325 educandos distribuídos do 1º ano ao 9º 

ano, já a E.E.E.F. Rui Barbosa tem 12 professores, também do Ensino Fundamental 

e 315 educandos. Foram realizadas três visitas nas escolas, possibilitando 

acompanhar algumas das ações de Educação Ambiental desenvolvidas, além de 

realizar entrevistas semiestruturadas com a direção e três professores de diferentes 

áreas do conhecimento, também em cada uma das escolas. 

A terceira e última fase de caráter mais amplo, originada do cruzamento de dados e 

informações permitiu uma análise do caso específico das escolas, motivando novas 
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buscas de informações que possam orientar o processo de análise. Dessa forma, essa 

fase foi efetivada através da interpretação dos dados, de forma crítica e qualitativa, a 

fim de compreender como a Educação Ambiental vem sendo desenvolvida nestas 

escolas do campo, considerando suas especificidades, enquanto Educação do 

Campo e, ainda, dentro de um assentamento de Reforma Agrária. 

 

 

A CONTEXTUALIZAÇÃO DAS ESCOLAS 

 

 

Para entendermos que escolas são estas que estamos pesquisando, vamos situá-las 

no espaço-tempo. O Distrito de Águas Claras, pertencente ao município de 

Viamão/RS, Região Metropolitana de Porto Alegre, abriga o Assentamento de 

Reforma Agrária Filhos de Sepé e as escolas E.M.E.F. Nossa Senhora de Fátima e a 

E.E.E.F. Rui Barbosa estão localizadas. 

O Assentamento Filhos de Sepé foi constituído em dezembro de 1998, a partir da 

desapropriação da Fazenda Santa Fé, antiga produtora de arroz convencional45. Com 

área de 9.500 ha, sendo 2.500 ha referentes ao Refúgio da Vida Silvestre Banhado 

dos Pachecos (Área de Proteção Ambiental ï APA), 3.500 ha de área de várzea 

(banhado), 500 ha de l©mina dô§gua da Barragem Ćguas Claras, e o restante, 3.000 

ha de lotes secos em altitudes mais elevadas. 

Foram assentadas 375 famílias naquele momento, ainda sem nenhuma infraestrutura 

(água, luz, escola, entre outros)46. Estas famílias se distribuíram pelo assentamento, 

contudo, dentro de pouco tempo perceberam que havia a necessidade de organização 

para ocupar e produzir em terras, que para elas, eram desconhecidas (estas famílias 

eram oriundas de diversas partes do estado, vindo de lugares com caraterísticas 

geográficas e socioculturais diferentes). Dessa forma, o assentamento se organizou 

em quatro setores, cada um com uma agrovila, com isso, se configurou um arranjo 

territorial de lotes de moradia e lotes de produção. 

                                            
45 Tratamos aqui o ñarroz convencionalò como aquele produzido dentro do modelo agroexportador do 
agronegócio, ou seja, monocultura utilizando agrotóxicos. 
46 A maior parte das informações deste tópico foi levantada pela autora em sua vivência no 
assentamento, através de observações e conversas informais com os assentados e a equipe de 
Assistência Técnica, Social e Ambiental (ATES) que atende o mesmo, como parte da especialização 
que está cursando ñAgricultura Familiar Camponesa e Educa«o do Campo ï Resid°ncia Agr§riaò, da 
qual faz parte o tempo-comunidade, de acordo com a modalidade da Pedagogia da Alternância. 
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A partir desta organização, outras mais foram necessárias, como aprender a produzir 

em terras de banhado, que eram propícias para o cultivo do arroz irrigado. Assim como 

lutar pelo direito à moradia digna, água tratada, energia, saúde e escolas para seus 

filhos.  

E foi nesse contexto que a Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora 

de Fátima foi reaberta, para atender a demanda que surgia naquele momento. Esta 

escola funcionou durante alguns anos entre meados das décadas de 1980 e 1990, 

contudo, seguindo uma política que vem sendo empregada no país, que busca 

centralizar as escolas (geralmente no meio urbano), foi fechada e seus educandos 

foram redirecionados a escolas no centro de Viamão.  

Através da organização social dos assentados na luta por seus direitos enquanto 

cidadãos e homens e mulheres que vivem no campo, conseguiram que a escola fosse 

reaberta para que seus filhos pudessem ali estudar, evitando que precisassem se 

dirigir ao centro da cidade, frequentando escolas urbanas que não exprimem suas 

realidades. A infraestrutura da escola pode ser considerada de boa qualidade, com 

cinco salas de aula, secretaria, biblioteca, pátio, quadra de esportes, parquinho.  

Por outro lado, a Escola Estadual de Ensino Fundamental Rui Barbosa, fundada na 

década de 1970, mantinha suas atividades e também passou a receber filhos de 

assentados como educandos. Contudo, o número de crianças, filhos e filhas de 

assentados, que a frequentam representam um número bem menor comparado à 

Nossa Senhora de Fátima. A escola Rui Barbosa conta com 315 educandos, sendo 

48 deles, provenientes do assentamento, enquanto a escola Nossa Senhora de 

Fátima estão matriculados 325 educandos, dos quais 309 são filhos de assentados. 

Os dois motivos levantados para tal fato é que a escola Rui Barbosa se localiza mais 

distante do assentamento e o ônibus escolar não entra no assentamento para pegá-

los, fazendo com que haja um custo para que os pais possam enviá-los até esta 

escola. 

A escola Rui Barbosa está passando por momentos difíceis no que tange à sua 

infraestrutura, sendo uma escola mais antiga, assim também são suas instalações. 

Um prédio mais antigo da escola foi interditado por motivos de segurança, dessa 

forma, a escola está trabalhando com uma escala alternativa de turnos com o intuito 

de acomodar todos os educandos na única sala de aula localizada em um prédio mais 

novo, e ainda, foi montado uma estrutura que compõe duas salas de aulas. Contudo, 

através de um movimento organizado pela escola (educandos, professores e 



 

 131 

funcionários), no qual fizeram uma marcha e fecharam a RS-040 em março deste ano, 

conseguiram a atenção do governo do estado, que disponibilizou uma verba para 

construção de um novo prédio, cabe agora aguardar a burocracia estatal para a 

realização das obras. 

Apesar desta realidade e da diferença quantitativa do número de educandos 

provenientes do assentamento, cabe ressaltar que as duas escolas são 

caracterizadas como Escola do Campo e, cabe a elas, trabalhar para que seus 

educandos tenham uma educação de qualidade, considerando tais especificidades, 

como disposto em lei. 

Nesse contexto, considerando as escolas pesquisadas e suas especificidades, dentre 

elas a característica de atender filhos de assentados da reforma agrária, espera-se 

que estas escolas tragam para junto de seus conteúdos de currículo, o contexto da 

reforma agrária no país, da luta pela terra e a participação fundamental do MST e sua 

trajetória. 

Pensando em Educação do Campo, como já visto no capítulo anterior, esta se 

caracteriza por levar à escola, ou seja, à educação formal, o mundo vivido, os valores, 

os saberes dos povos que vivem no campo. E pensando na Educação do Campo e 

sua relação com o MST, esses valores e saberes são acrescentados de toda uma 

trajetória de luta. Luta pela terra, luta pela educação, luta pela saúde, luta de gênero, 

luta por reconhecimento.  

Dessa forma, às escolas Nossa Senhora de Fátima e Rui Barbosa, cabe trabalhar em 

seus currículos a relação de luta pela Educação do Campo que coube ao MST desde 

o começo de sua história. Vale lembrar, as Escolas Itinerantes do movimento que 

foram oficializadas em 1996 com amparo legal do Conselho Estadual de Educação e 

respaldada na Pedagogia do MST (FAGUNDES e DAVID, 2007).  

 

 

Educação Ambiental Emancipatória ou Educação Ambiental Adestradora? 

 

 

A partir das observações feitas nas escolas, das conversas informais e entrevistas 

semiestruturadas, obteve-se uma representação do pensamento e ações das direções 

e dos educadores envolvidos na realidade de duas escolas localizadas no meio rural, 

que atendem educandos filhos de assentados, reconhecidas legalmente como 
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Escolas do Campo, permeadas de um mundo vivido, no qual sua comunidade faz 

parte de uma intensa e extensa luta pela terra e contra a hegemonia do capital. 

 

Escola Estadual de Ensino Fundamental Rui Barbosa 

 

A E.E.E.F. Rui Barbosa, como já citado anteriormente, conta com 315 educandos, 

sendo 48 filhos de assentados. Caracterizada e reconhecida legalmente como Escola 

do Campo, sua equipe de professores e funcionários trabalham no sentido de trazer 

para dentro dos muros da escola, a realidade da comunidade que atende. Entre seus 

professores, quatro também são assentados, e um deles é representante estadual do 

setor de educação do MST. 

Percebeu-se que a equipe de profissionais desta escola trabalha em regime de 

cooperação, são unidos no mesmo objetivo que é formar cidadãos capazes de olhar 

e interpretar a realidade que os cerca com criticidade, valorizando seu modo de vida. 

Ou seja, são crianças e adolescentes inseridos em uma realidade rural, na qual a 

produção de alimentos a partir da agricultura familiar, sem uso de agrotóxicos ï 

produção orgânica ï caracterizam a principal atividade e renda destas famílias. Além 

disso, a luta pela terra faz parte das histórias familiares, assim como a luta pela 

educação adequada encabeçada pelo MST. 

 
 

A luta do MST pela construção de uma escola que seja adequada a realidade 
da vida rural é um tensionamento para fazer valer a própria Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação. Em seu artigo 28, a LDB prevê a "oferta de educação 
básica para a população rural" com "adaptações necessárias a sua 
adequação às peculiaridades da vida rural e de cada região". O texto da lei 
define como "adaptações necessárias", entre outros itens, a elaboração de 
ñconte¼dos curriculares e metodologias apropriadas ¨s reais necessidades e 
interesses dos alunos da zona ruralò (FAGUNDES e DAVID, 2007, p. 03). 

 
 
Nesse sentido, cabe ressaltar que as Escolas do Campo precisam se adequar aos 

educandos que atendem, contudo, apesar dos projetos desenvolvidos e a cooperação 

entre a equipe profissional da escola Rui Barbosa, percebeu-se através das 

observações e entrevistas semiestruturadas, que os professores e direção querem 

desenvolver um bom trabalho, mas esbarram em burocracia e na falta de formação 

adequada para trabalharem tal realidade. 

Estes problemas não são exclusivos desta escola, na maioria das escolas do campo 

que conhecemos, a infraestrutura, a burocracia e a falta de formação adequada estão 
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presentes, freando, dessa forma, o avanço da produção do conhecimento e formação 

de cidadãos aptos à reflexão nesses espaços. 

 
 
A educação rural no Brasil, sempre foi relegada a planos inferiores, e teve por 
retaguarda ideológica o elitismo acentuado do processo educacional aqui 
instalado pelos jesuítas e a interpretação político-ideológica da oligarquia 
agrária, que prega que as pessoas do campo não necessitam de estudos e 
que isso seria para os moradores da cidade (FAGUNDES, 2012, p. 21). 

 
 
A partir disso e considerando a Educação Ambiental na dimensão emancipatória, 

aquela que busca transcender o tecnicismo, avançar além da educação bancária, 

elevando o olhar à complexidade do mundo em que vivemos, pode-se inferir que tais 

problemas podem ser considerados como barreiras para a formação desses 

educandos.  

Nas entrevistas semiestruturadas realizadas nesta escola, pode se perceber que os 

professores possuem uma visão limitada sobre a Educação Ambiental. Este fato 

parece guardar relação direta com a Educação Ambiental tecnicista desenvolvida pela 

hegemonia do capital. 

 
 
A Educação Ambiental vem sendo tratada também nesta lógica do modelo 
tecnicista, o que a leva a resultados contraditórios, imediatos e nada 
duradouros, mostrando-se mais como um adestramento do que realmente 
uma formação de qualidade (Brugger, 2004). Os problemas ambientais 
acabam por serem reduzidos à poluição, escassez de recursos naturais, 
diminuição da biodiversidade, reciclagem, entre outros, deixando de lado 
relações que são de suma importância para a mudança de valores e atitudes 
(CUNHA e LEITE, 2009, p. 69). 

 
 

Essa mudança de valores e atitudes está intrinsecamente ligada ao reconhecimento 

do ser humano como parte do meio ambiente. Em todas as entrevistas, quando 

perguntados sobre o que entendem por meio ambiente, as respostas dos professores 

se mostraram simplistas, considerando o meio ambiente tudo que h§ no ñnossoò 

entorno, contudo, em nenhuma das respostas apareceu o ser humano como parte 

deste meio ambiente47:  

 

 

                                            
47 Trataremos aqui as respostas sem identificação direta, respeitando a identidade de cada professor 
participante da pesquisa, assim serão utilizadas siglas para cada um deles como P1, P2, P3... 
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Meio ambiente é o conjunto de tudo que está em nossa volta, é a integração 
de todas as coisas (P1). 
Meio ambiente é a relação com a natureza, com o solo, com a água, com o 
lixo, com os animais e com as plantas. São os efeitos do homem, é o tipo de 
moradia... (P2). 
 

 

A educação bancária que fez parte da formação destes profissionais, e que ainda faz 

parte da grande maioria das formações atualmente, possibilita essa visão limitada, 

fragmentada, não considera a complexidade do mundo, contribuindo para a 

perpetuação de uma Educação Ambiental adestradora, pois, a partir do momento em 

que não considera o ser humano como parte integrante da natureza, essa visão 

antropocêntrica continua corroborando para que a natureza seja tratada apenas como 

recursos naturais.  

 
 
(...) quieren hacer sentir a la sociedade la falsa impresión de que todo lo que 
se destruye (un sistema natural, uma espécie viva, uma cultura...) tiene uma 
ñvalorizaci·m objetivaò y puede pagarse com dinero. Pero el dinero y la vida 
no son retraducibles uno a outro, juegan em campos bien distintos... (NOVO, 
2006, p. 21). 
 
 

Cabe ressaltar, que essa limitação enquanto visão de meio ambiente dos professores 

da escola Rui Barbosa se deve à falta de formação adequada, pois estão em 

constantes tentativas de desenvolver projetos em conjunto, que estejam de acordo 

com a realidade dos seus educandos. Como é o caso de dois projetos desenvolvidos 

na escola.  

Um destes projetos foi desenvolvido durante o 2º semestre de 2013. Com eixo 

tem§tico baseado na sa¼de e preven«o e sob o t²tulo de ñVida Saud§velò, o projeto 

contou com a participação de todos os professores da escola e envolveu todos os 

educandos, teve como objetivo principal de levantar questões referentes ao problema 

do saneamento básico das comunidades do entorno. Contudo, observa-se que a falta 

de formação adequada para estes profissionais pode prejudicar o andamento de tais 

projetos (projetos estes que tratam da realidade local), pois na própria descrição da 

justificativa encontra-se termos inadequados para a prática: 

 
 
Justifica-se a escolha desta temática no sentido de conscientizar os alunos e 
a comunidade escolar sobre a necessidade da busca de soluções aos 
problemas de saneamento básico, higiene pessoal, recreação e lazer e de se 
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construir uma prática social, baseada na prevenção dos males que afetam a 
saúde física, mental e social em nossa comunidade (Projeto Vida Saudável, 
2013). 

 

Concordamos que acreditar que podemos conscientizar o outro sujeito já é uma 

perspectiva ultrapassada. Ninguém conscientiza ninguém, no máximo podemos 

conseguir sensibilizar o sujeito para que ele possa, a partir de sua consciência refletir 

sobre o mundo, sobre as questões sociais, ambientais, culturais, políticas e 

econômicas. 

 
 
A introdução da dimensão ambiental no sistema educativo exige um novo 
modelo de professor: a formação é a chave da mudança que se propõe, tanto 
pelos novos papeis que os professores terão que desempenhar no seu 
trabalho, como pela necessidade de quem sejam os agentes transformadores 
de sua própria prática (MEDINA e SANTOS, 1999, p. 13). 

 
 

Assim, como a visão de meio ambiente se mostra limitada entre os professores, 

também a visão do que seria Educação Ambiental se manifesta da mesma forma:  

 
 
Educação Ambiental é saber cuidar deste meio ambiente, são pequenas 
coisas que podemos fazer, são ações locais (P3). 
Educação Ambiental é conscientizar as pessoas da importância do meio 
ambiente e dos transtornos que provocaria se um dia acabasse (P4). 

 
 
Através das falas destes professores fica clara a condição em que se apresenta a 

Educação Ambiental neste contexto. O meio ambiente continua sendo algo externo, 

ñconscientizar as pessoasò continua sendo o objetivo dos projetos.  

O projeto vigente em 2014, também desenvolvido por toda a equipe e acolhendo todos 

os educandos tem seu eixo temático baseado nos valores humanos, e o título: 

ñRiquezas Humanasò. Tem entre seus objetivos o intuito de trabalhar valores de 

respeito, amizade e responsabilidade, proporcionar espaços coletivos de vivência do 

respeito, da amizade e da responsabilidade e reconhecer o conceito de valores 

humanos. 

Podemos inferir que a ideia central dos projetos têm uma visão ampla, que vai além 

da reciclagem e de plantar mudas, contudo, a forma em que são tratados  trabalhados 

ainda não é suficiente para desenvolvê-los com toda a plenitude necessária. 

Professores de matemática, de química e das séries iniciais disseram ter grande 
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dificuldade em trabalhar os projetos em consonância com suas disciplinas, pois não 

conseguem fazer relação entre o conteúdo e o meio ambiente.  

Isso pode ser explicado, exatamente, através da noção da complexidade. Se o 

professor não consegue entender o meio ambiente, a Educação Ambiental, a 

realidade do mundo vivido dos educandos, o planeta enquanto Terra-Pátria48, ele 

também não conseguirá fazer as relações necessárias para que a Educação 

Ambiental emancipatória esteja presente no seu dia a dia no exercício da docência. 

Essa lógica, inclusive, apareceu na fala de um dos professores sobre o que seria, na 

sua concepção, uma Educação Ambiental ideal a ser trabalhada nas escolas do 

campo. o professor identificado como P2 diz não ter certeza de como isso deveria ser 

desenvolvido, se seria um tema permanente ou transversal, se julga incapaz de uma 

reflexão a respeito do tema e completa dizendo que o assunto é trabalhado de forma 

fragmentada. 

E nessa mesma lógica segue a avaliação dos projetos desenvolvidos, ou seja, se 

existe a incapacidade por parte dos professores da escola de entender a 

complexidade da Educação Ambiental, as análises feitas por eles dos resultados dos 

projetos acabam por sem simplificadoras e não alcançam o grau de reflexão 

necessário para que esta estrutura seja modificada. 

Contudo, devemos ressaltar que a disponibilidade em desenvolver tais projetos, a 

cooperação entre os professores e a vontade de promover mudanças estão claras 

nas práticas da equipe desta escola, parece que o que falta é uma formação adequada 

para que os mesmos possam se inteirar da noção de mundo, para que consigam 

transcender a educação bancária e consigam trabalhar no sentido de ampliar a sua 

reflexão, assim como possibilitar metodologias e instrumentos pedagógicos 

suficientes para que os educandos também alcancem a capacidade de reflexão. 

 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora de Fátima 

 

O caso da escola Nossa Senhora de Fátima se apresenta de forma ainda mais 

complexa. O público atendido por esta escola é de 95% de moradores do 

assentamento, são 309 filhos de assentados, dos 325 educandos no total. Estes 

números indicam que o cuidado ao tratar a Educação do Campo nesta escola, somado 

                                            
48 Para se entender o sentido de Terra-Pátria desenvolvido por Morin, ver (MORIN, 2003). 
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à especificidade de atender um conjunto de crianças e adolescentes oriundos de uma 

área de reforma agrária, deve ser ainda maior. Contudo, durante as observações e 

entrevistas semiestruturadas, a realidade apresentada se mostrou um tanto quanto 

preocupante.  

Ao acompanhar uma atividade da equipe de extensão rural que presta assistência 

técnica ao assentamento, pode-se perceber que existe um sério problema com 

relação à identidade destes educandos. Na atividade desenvolvida foi apresentado o 

filme ñO veneno est§ na mesa IIò aos alunos do 6Ü e 9Ü ano, com o intuito de contribuir 

na formação dos mesmos, já que moram em uma área de assentamento, no qual é 

terminantemente proibido o uso de agrotóxicos na produção.  

Ao fazer a introdução do assunto, a técnica perguntou quais das 50 crianças e 

adolescentes ali presentes moram no assentamento, apenas 10 levantaram as mãos, 

o que nos leva à reflexão do porque da negação de suas origens. Segundo Tuan 

(1980) os sujeitos percebem e compreendem o lugar onde vivem de formas 

diferenciadas: ñ(...) pode-se pensar no lugar como o espaço onde se desenvolve a 

vida, com histórias particulares de cada um deles, isso em função de sua cultura, de 

sua tradi«o, de sua l²ngua, e dos h§bitos que lhe s«o pr·prios.ò (CUNHA, 2009, p. 

62). Ana Fani Carlos define o lugar como: 

 
 
O lugar é base da reprodução da vida e pode ser analisado pela tríade 
óhabitante ï identidade ï lugarô. A cidade, por exemplo, produz-se e revela-se 
no plano da vida e do indivíduo. Este plano é aquele do local. As relações 
que o indivíduo mantém com os espaços habitados se exprimem todos os 
dias nos modos do uso, nas condições mais banais, no secundário, no 
acidental. É o espaço passível de ser sentido, pensado, apropriado e vivido 
através do corpo (CARLOS, 2007, p.17). 

 
 

Para o meio rural não é diferente, o lugar é o espaço vivido e sentido. O sentimento 

de pertencimento ao lugar ® conceituado por Tuan (1980) como ñTopofiliaò, enquanto 

a ñTopofobiaò exprime exatamente o contr§rio, ® a avers«o ao seu lugar, o não 

reconhecimento de si como parte do lugar. Os motivos que levam estes educandos a 

tal manifestação podem ser os mais diversos, mas entre eles, acredita-se que o 

próprio trabalho psicopedagógico desenvolvido na escola pode estar causando esta 

topofobia. 

Verificou-se que, ao contrário da escola Rui Barbosa, a equipe de professores da 

escola Nossa Senhora de Fátima ainda não alcançou uma unidade tal que favoreça o 
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trabalho em conjunto. Percebeu-se que parte dos professores e direção experimentam 

atividades que caracterizam a Educação Ambiental como método para desenvolver 

diversos assuntos, contudo, a falta de cooperação entre eles é uma barreira clara para 

que a prática docente na dimensão da Educação Ambiental aconteça em sua 

plenitude49. 

A escola apresenta sérios problemas com relação à direção que não a reconhece 

enquanto escola do campo. Este fato contribui para que as atividades propostas por 

parte dos professores encontrem grande resistência em ser realizadas. Sabe-se que 

o modelo da educação bancária é hegemônico e todo o aparato estatal contribui para 

que essas estruturas não sejam modificadas, sobretudo se pensarmos nas políticas 

direcionadas para extinguir as escolas do campo.  

Cada vez mais as escolas urbanas recebem educandos oriundos do meio rural em 

consequência do fechamento de grande parte das escolas do campo, assim como, 

professores, supervisores e direções com características tipicamente urbanas são 

enviados para trabalhar em escolas do campo, provocando um choque cultural 

quando estes não se dispõem a conhecer aquela realidade, principalmente quando a 

escola do campo mantem uma relação direta com movimentos sociais do campo.  

 
 
Uma primeira observação quer chamar a atenção sobre a inserção desses 
movimentos nas atividades formais de educação. São estes movimentos que 
têm impulsionado e sustentado, desde a sociedade civil, o que se chama de 
Educação do Campo, que é uma nova forma de conceber e realizar a 
formação dos sujeitos que vivem no e do campo, influenciando, também, na 
formulação de políticas públicas, um dos passos necessários, no Brasil, para 
instituir direitos (PALUDO e DOLL, 2006, p. 22). 

 
 

Dessa forma, há que se compreender que os profissionais envolvidos com uma escola 

do campo que está diretamente relacionada a um assentamento de reforma agrária 

necessitam de formação adequada para lidar com os valores, costumes, cultura, 

envolvimento político, social e ambiental desses sujeitos. 

Ainda nessa mesma lógica da falta de formação adequada, a partir das entrevistas 

semiestruturadas e observações feitas na escola, pode-se constatar que, com 

exceção de uma professora, o quadro de profissionais da escola ainda trabalha sob a 

perspectiva de uma Educação Ambiental adestradora, na qual desenvolvem projetos 

                                            
49 Uma professora, inclusive, retirou parte dos educandos antes do término do filme por ser seu horário 
de aula, não colaborando para que a atividade pudesse ser finalizada. 
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de hortas, de reciclagem, coleta seletiva, uso racional da água, contudo, de forma 

fragmentada e sem uma análise profunda para refletir sobre as causas desses 

problemas. Cabe ressaltar que parte destes projetos não são desenvolvidos pelos 

professores em consonância com suas disciplinas e conteúdos, mas através do 

programa do Governo Federal Mais Educação50, o que corrobora com uma Educação 

Ambiental fragmentada, excluída da complexidade da vida, do mundo vivido desses 

educandos. 

 
 
A opção de articular a educação e o meio ambiente se deve a uma série de 
motivos associados. Figura, em primeiro lugar, a importância da educação 
enquanto instrumento privilegiado de humanização, socialização e 
direcionamento social. Está claro que, como toda prática social, ela guarda 
em si as possibilidades extrema de promover a liberdade ou a opressão, de 
transformar ou conservar a ordem socialmente estabelecida (LIMA, 1999, 
p.135). 

 
 

Por isso, a importância e necessidade de professores com formação adequada e, que 

além de tudo, querem transformar a realidade. Entretanto, as entrevistas 

semiestruturadas mostraram que, assim como na escola Rui Barbosa, a noção de 

meio ambiente e Educação Ambiental dos professores da escola Nossa Senhora de 

Fátima se mostram reducionista:  

 
 
Meio ambiente é tudo que está a nossa disposição, tudo que podemos usar, 
e como podemos usar... E a Educação Ambiental tem que ensinar a ter 
respeito, não desperdiçar água, não contaminar o solo, se a água do mundo 
acabar o Brasil tem somente três anos de água para usar (P5). 
Meio ambiente é tudo que nos cerca, que nos favorece e que estamos 
acabando com tudo. E a Educação Ambiental não pode ser só na escola, tem 
que ter em casa, nós não temos a cultura da coleta seletiva, por exemplo 
(P6). 

 
 

Portanto, assim como os projetos são fragmentados e reducionistas, a noção de meio 

ambiente e de Educação Ambiental também o são. Contudo, uma professora do 

quadro pedagógico desta escola, que também é assentada no Filhos de Sepé, possui 

uma visão mais ampliada do que seja a Educação Ambiental. 

Esta mesma professora participa de um projeto de extensão da Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul (UFRGS) como discente, no qual, além de estar se formando 

                                            
50 Saiba mais a respeito do Programa Mais Educação através do Portal do Ministério da Educação e 
Cultura. 
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enquanto educadora ambiental, trouxe para a escola um projeto que começou a ser 

desenvolvido no início deste ano de 2014, no qual a Educação Ambiental tratará de 

temáticas relevantes diante da realidade dos educandos. Sua noção de meio 

ambiente e de Educação Ambiental mostra que sua reflexão a cerca do assunto 

transcende a racionalidade positivista: 

 
 
O meio ambiente nos cerca a cada momento de nossas vidas, em todos os 
espaços que ocupamos, nós somos o meio ambiente. A floresta é meio 
ambiente, mas também o esgoto a céu aberto é meio ambiente, nossas 
casas, nosso trabalho, os lugares que frequentamos para o lazer. A relação 
de todos os seres vivos e também dos inanimados formam o meio ambiente. 
E a Educação Ambiental deve cuidar de tudo isso, ela precisa estar presente 
no nosso dia a dia, projeto de lixo e reciclagem não é Educação Ambiental, 
ela precisa tratar da existência humana (P7). 

 
 

A partir dessa noção ampliada, de uma formação político-social dentro do MST, esta 

professora pode contribuir no sentido de também ampliar a visão dos colegas de 

trabalho e, fundamentalmente, dos educandos com os quais trabalha. O projeto 

proposto por ela objetiva trabalhar na escola a identidade ambiental dos educandos, 

o camponês, o colono, que é, na verdade, a realidade destas crianças e adolescentes. 

Além de trazer também a questão da alimentação saudável, da Agroecologia, 

sementes crioulas, o valor da terra na dimensão de sua função social, a luta pela terra, 

entre outros. Ou seja, um projeto que trará para a escola a realidade dos educandos, 

e ainda, com o mesmo grau de importância dos temas tratados, as metodologias 

pretendidas. Os instrumentos metodológicos estão sendo construídos em conjunto 

com o desenvolvimento do projeto e primam por uma educação libertadora, excluindo 

metodologias verticais de transmissão de conhecimento. 

 
 

Educar e educar-se, na prática da liberdade, não é estender algo desde a 
ñsede do saberò at® a ñsede da ignor©nciaò para ñsalvarò, com este saber, os 
que habitam nesta. Ao contrário, educar e educar-se, na prática da liberdade, 
é tarefa daqueles que sabem que pouco sabem ï por isso sabem que sabem 
algo e podem assim chegar a saber mais ï em diálogo com aqueles que 
quase sempre, pensam que nada sabem, para que estes, transformando seu 
pensar que nada sabem em saber que pouco sabem, possa igualmente saber 
mais (FREIRE, 2011, p.25). 

 
 
A partir do que foi tratado até aqui, levantamos questões que orientam nossa reflexão 

no sentido de compreender até que ponto a formação adequada, o envolvimento, o 
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interesse de cada professor da escola do campo afetará seu trabalho considerando o 

lugar. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A educação no Brasil se apresenta em um contexto no qual os objetivos da mesma 

são voltados para atender o capital. É uma educação elitizada, fragmentada, voltada 

à formação de mão-de-obra, apresentando menores índices de analfabetismo e 

maiores índices no avanço do grau de escolaridade. Contudo, a qualidade na 

formação dos sujeitos fica aquém do que seria necessário para possibilitar a 

capacidade de reflexão e transformar a sociedade na dimensão de suas 

desigualdades, na busca da equidade social. 

Nesse sentido, a Educação do Campo e a Educação Ambiental são colocadas à 

margem dos interesses econômicos, pois são especialidades que se trabalhadas com 

comprometimento aos seus objetivos reais, têm grandes possibilidades de formar 

sujeitos reflexivos. A relação da educação com a questão ambiental e as 

especificidades dos sujeitos que vivem no/do campo não considera a complexidade 

da sociedade, tornando assim, a educação reducionista e homogeneizadora.  

 O reducionismo pautado no conhecimento científico ignora a complexidade 

estampada na vida cotidiana do indivíduo, os saberes populares são massacrados por 

um modelo de educação bancária que, praticamente, elimina a construção do 

conhecimento emancipatório, que tem a realidade como cerne de suas reflexões. 

As escolas pesquisadas neste trabalho são repletas de especificidades. São escolas 

do campo, por isso há a necessidade de se desenvolver a Educação do Campo de 

acordo com o que especifica a legislação, ou seja, uma educação voltada para atender 

as demandas dessa população. Além de escolas do campo, atendem crianças e 

adolescentes oriundos de um assentamento de reforma agrária, que carregam 

consigo uma história familiar de luta pela terra, de lutas diversas por justiça social. 

Além de escolas do campo, que atendem a um assentamento, este está localizado 

em uma APA e tem o compromisso (inclusive com documentos firmados entre as 

partes interessadas ï assentados e Estado) de manter 100% de sua diversificada 
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produção de forma orgânica, ou seja, o uso de agrotóxicos é terminantemente proibido 

dentro de seu território.  

Verifica-se, dessa forma, que a complexidade do cotidiano estampado neste território 

cerceia as vidas de todos os sujeitos envolvidos neste contexto: assentados e 

assentadas, seus filhos e filhas, professores e professoras, direção, supervisão, 

equipe técnica, e etc.  

E sob esta perspectiva, pode-se constatar que a Educação Ambiental desenvolvida 

nestas escolas não alcança a complexidade que as envolve. É uma Educação 

Ambiental instrumental com tendência fragmentadora e desarticulada, que não rompe 

com a racionalidade positivista e não oportuniza a interação e transformação 

recíprocas entre as diferentes áreas do saber, além de não valorizar os saberes 

tradicionais, aqueles considerados não científicos. 

A correlação dialógica das múltiplas partes é essencial para que a Educação 

Ambiental seja aquela que se caracteriza como emancipatória. Nesse sentido, e a 

partir das evidências percebidas nas escolas, que entre elas está a falta de formação 

crítica e reflexiva dos profissionais envolvidos, e o que talvez seja ainda mais 

destoante, a falta de vontade e de identidade de parte deles, que não se reconhecem 

enquanto educadores do campo. Este fato traz à tona um debate intenso, que já vem 

sendo feito, no âmbito das políticas públicas para a Educação do Campo, e que 

precisa ser estendido à Educação Ambiental, sobretudo no sentido de conduzi-la de 

forma que envolva a complexidade do mundo globalizado, de suas interrelações, 

considerando a dialógica do global/local. 

A partir da falta de formação crítica e reflexiva da maior parte dos profissionais da 

educação envolvidos nesta pesquisa, somos conduzidos a levantar questões 

fundamentais para a realidade destas escolas, como o fato da identidade camponesa 

negada pelos educandos. Esta questão nos permite inferir que há necessidade de se 

trabalhar com estes educandos, por exemplo, o ideal de felicidade. A felicidade 

consiste na busca por bens materiais em excesso como prega a mídia? É o consumo 

exacerbado que garantirá uma vida plena? É o consumo da cidade, é o fazer parte da 

cidade, é ter o tênis de marca, o celular de última geração que irá garantir sua 

felicidade? Por que estes educandos não se reconhecem enquanto filhos de 

assentados camponeses? Seria porque a mesma mídia que os ataca com o sonho do 

consumo, também estampa em seus veículos de comunicação um MST 

marginalizado? Portanto, estes professores e professoras, direção e supervisão 



 

 143 

precisam estar preparados para enfrentarem todas estas questões, que estão no 

cerne da compreensão de mundo destes educandos. 

Dessa forma, os projetos desenvolvidos nas escolas ainda estão aquém de toda esta 

complexidade que os cerceia. Há necessidade de projetos que tratem da essência do 

ser humano enquanto ser humano, que levem estes educandos à refletir sobre seu 

papel na sociedade, projetos de emancipação dos sujeitos, que realmente tratem a 

questão ambiental no seu contraponto dialético, de forma crítica, formulando a 

interpretação da crise global da sociedade moderna. Para isso, correndo o risco de 

ser repetitiva, mas ciente da importância do fato, a formação adequada dos 

profissionais da educação envolvidos com estas escolas, formação crítica e reflexiva, 

se faz iminente e necessária, para que estes possam construir um pensamento 

reflexivo em torno do que é o meio ambiente em sua plenitude, das relações que o 

envolve, se colocarem como parte integrante deste meio ambiente, e, assim, 

conseguirem desenvolver uma Educação Ambiental que envolva todas as dimensões 

deste meio ambiente, que é a própria vida cotidiana destes educandos. 

Contudo, alguns apontamentos nessa direção puderam ser observados, o fato de 

haver uma professora entre estes profissionais que transcende a Educação Ambiental 

instrumental, fragmentada e adestradora, é um avanço no sentido de alguma 

transformação dessa realidade.  

Portanto, a crise ambiental em que vivemos pede, necessariamente, que a Educação 

Ambiental promova um movimento pautado na construção de uma nação, de uma 

sociedade livre, na construção da cidadania. 
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RESUMO 
 
O processo de industrialização ocorrido nos últimos séculos, fez com que se pensasse 
na questão ambiental de maneira que houvesse a preservação da vida no planeta, 
que envolve a natureza e a sociedade. Isso se deve às profundas transformações que 
esse processo trouxe para o meio ambiente, onde diversos impactos ambientais 
podem ser vistos na atualidade. Desta forma hoje a questão ambiental vem gerando 
discussões em todos os meios influenciadores de nossa sociedade como forma 
política de responsabilidade social, mas nem sempre estas politicas são colocadas 
em prática pelos governos e suas sociedades, pois a forma de se refletir é de certa 
maneira individualista, mas deve haver uma interação entre sociedade-natureza para 
que possa ocorrer esse processo, do pensar a problemática ambiental. Diante isso, o 
presente artigo discutirá a questão ambiental e a educação ambiental, que estão 
intimamente ligados, devido ao seu estudo e sua preocupação com o meio ambiente, 
meio esse que deve ser entendido como natural e social. Dentro dessa discussão 
inclui-se a participação da escola, professores e alunos que são agentes e atores 
nesse processo de ampla discussão. Busca-se nas discussões teóricas destacar 
esses dois conceitos, fazendo uma articulação entre ambos, cumprindo assim como 
objetivos, apresentar um histórico da questão ambiental, mencionando seus principais 
eventos em uma escala mundial, verificando o conceito de desenvolvimento 
sustentável, e como esse é aplicado e também identificando as potencialidades e 
falhas na aplicabilidade da educação ambiental. Metodologicamente o trabalho 
baseou-se de maneira central, na atividade de gabinete, aonde foram realizadas 
várias consultas bibliográficas. Quanto ao método de analise do material, houve 
interpretação e reflexão sobre o material coletado, podendo definir que o artigo 
apresenta análise qualitativa.  
 
RESUMEN 
 
El proceso de industrialización que se produjo en los últimos siglos, nos hizo pensar 
en el tema del medio ambiente por lo que no era la preservación de la vida en el 
planeta, que involucra a la naturaleza y la sociedad. Esto se debe a los profundos 
cambios que este proceso trajo al medio ambiente, donde varios impactos 
ambientales se pueden ver hoy día. Así, hoy día el tema ambiental ha generado 
discusiones en todos los influyentes medios de comunicación en nuestra sociedad 
como una forma política de responsabilidad social, pero estas políticas no siempre se 
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ponen en práctica por los gobiernos y sus sociedades, porque la forma de reflejar es 
algo individualista pero debe haber una interacción entre la sociedad y la naturaliza, 
para ocurrir este proceso, pensar los problemas ambientales. Ante esto, en el presente 
artículo se discutirán las cuestiones ambientales y la educación ambiental, que están 
estrechamente vinculados por su estudio y su preocupación por el medio ambiente, lo 
que significa que debe entenderse como algo natural y social. Dentro de este debate 
con la participación de los escolares, los profesores y los estudiantes que son los 
agentes y actores de este amplio proceso de discusión. Se Busca en las discusiones 
teóricas resaltar estos dos conceptos, haciendo un vínculo entre los dos, así como el 
cumplimiento de los objetivos, la presentación de antecedentes de la cuestión 
ambiental, citando sus principales eventos a nivel mundial, verificando el concepto de 
desarrollo sostenible, y cómo esto se aplica y también el potencial y las limitaciones 
en la aplicabilidad de la educación ambiental. Metodológicamente el estudio se basó 
en el centro de la actividad del gabinete, donde se celebraron varias consultas 
bibliográficas. En cuanto al método de análisis del material, hubo interpretación y 
reflexión sobre el material recogido, se puede decir que el trabajo presenta un análisis 
cualitativo. 
  

Palavras-Chave: Questões Ambientais, Educação Ambiental, Sociedade, Natureza e 

Meio ambiente.  

 

Palabras-clave: Cuestiones ambientales, Educación Ambiental, Sociedad, 

Naturaleza y Medio Ambiente. 

 

Eixo 2 -  Soberania Alimentar, Agroecologia e Educação Ambiental (Debate Teórico 

e Experiências Práticas). 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

Nos dias atuais, há uma ampla discussão sobre a questão ambiental, levando em 

conta as profundas transformações que este meio sofreu ao decorrer das ultimas 

décadas, transformações essas que acarretaram diversos impactos ambientais, o que 

fez surgir vários trabalhos realizados através do ensino, dando destaque à educação 

ambiental, que por sua vez vem a ser indicada como uma das saídas para que os 

problemas ambientais sejam amenizados. Sabe-se que o ensino desta temática tem 

a sua importância, mas não será esse o solucionador de todos os problemas inclusive 

o da questão ambiental. O processo de industrialização ocorrido nos últimos séculos 

afetou de forma direta a natureza, trazendo grandes impactos ambientais, assim fez 

com que se pensasse na questão ambiental de maneira que houvesse a preservação 

da vida no planeta, que envolve a natureza e a sociedade. Por isso da importância de 

se buscar discutir esses assuntos. Objetiva-se assim, com esta pesquisa discutir a 
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questão ambiental, dando ênfase à educação ambiental, bem como apresentar um 

histórico da discussão ambiental; verificar o conceito que envolve a questão ambiental 

no que diz respeito do ñdesenvolvimento sustent§velò; e identificar as potencialidades 

e falhas, na aplicabilidade da educação ambiental. Diante isso, o presente trabalho 

baseou-se de maneira central, na atividade de gabinete, aonde foram realizadas 

diversas consultas bibliográficas, na procura de textos, livros, artigos e sites/blogs 

onde é possível encontrar um grande acervo em torno da discussão, para que dessem 

suporte e o mesmo ganhasse uma melhor compreensão. Quanto ao método de 

análise do material, houve uma interpretação e reflexão sobre o material coletado. 

Pode-se definir que o artigo apresenta análise qualitativa. 

 

 

QUESTÕES AMBIENTAIS/EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

 

A história da humanidade no planeta vai além das questões ambientais, apresentadas 

hoje de forma catastr·fica na maioria das vezes ñmidiatizadaò, pois sabe-se que a 

existência do ser humano se comparado à idade da terra, é recente. Processos como 

fenômenos naturais ocorrem ao longo dos anos, com ou sem a existência humana em 

nosso planeta. O que podemos chamar a atenção é de que a partir da apropriação 

ñinconscienteò, dos bens naturais e dessa m§ distribui«o providas das riquezas, 

fizeram e fazem com que o planeta e consequente a sociedade venham a estar 

vivendo uma certa ñcrise da ®tica ambientalò.  Segundo SILVA, V. B. (2011, p.164).  

 
 

A evolução histórica das questões ambientais repercute desde os tempos 
remotos, quando o homem desenvolveu um relacionamento direto como 
dependente dos recursos existentes na natureza, sua fonte de sobrevivência. 
Nos últimos três séculos, a humanidade atingiu um alto nível de 
desenvolvimento tecnológico e por meio deste, tenta dominar a forma de 
produção e controlar as reservas naturais que podem levar o homem a 
extinção. Com a intensificação das atividades do homem, o ritmo das 
mudanças acelerou e a escalada do progresso técnico humano pode ser 
medida pelo seu poder de domínio e transformação da natureza. Quanto mais 
rápido o desenvolvimento tecnológico, maior o ritmo de alterações 
provocadas no meio ambiente. Cada nova fonte de energia dominada pelo 
homem produz determinado tipo de desequilíbrio ecológico e de poluição.  

 
 

O que realmente encontramos hoje é uma sociedade consumista, que acaba sendo 

vitima do desejo despertado através da propaganda de consumo, levando ao ser 

humano, ao seu senso de belo/beleza, pois isto está enraizado em sua própria cultura 
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independente de qual parte do mundo este ser humano venha viver, seja, oriental ou 

ocidental, países pobres ou ricos, desenvolvidos ou não. E com isso 

consequentemente ocorre a aceleração do processo de produção da indústria 

mundial. Deve se ressaltar que não há uma generalização na padronização do 

consumo, cada país/sociedade possui um potencial econômico diferenciado.  

A questão ambiental não é uma discussão recente, com o passar dos anos e a notória 

importância vem sendo cada vez mais amplamente debatida. Desde a conferência de 

Paris (1968) e a de Estocolmo (1972) e a ECO-92 mais recentemente a Rio + 20 

(Conferência Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável) a questão 

ambiental ganhou espaço nas discussões em âmbito global. A questão ambiental 

possui dimensões físicas, culturais e sociais, que devem ser abordados por diferentes 

áreas do conhecimento e a partir de diferentes linguagens. Esta ganha outro lado para 

ser trabalhada já não mais a relação entre homem e natureza, mas agora a relação 

do homem com o econômico, político e cultural, e todos esses como objetivos de 

conquista. Penteado, 2000, menciona que ñnuma avaliação realizada por um grupo 

de 150 ONGs sobre o desempenho dos países na Conferência, o pior deles foi 

atribu²do, por unanimidadeò. Na seguinte ordem EUA, Ar§bia Saudita, Jap«o, Mal§sia. 

Cada qual analisado por sua conduta que não são iguais referentes à Eco-92, por 

motivos próprios acabaram não atendendo ao pedido dos outros países. Sobre a 

ECO-92: 

 
 
 (...) o que foi a Eco-92? De um lado, o Grupo dos sete países ricos; de outro 
lado, o Grupo dos países pobres; acima da linha do equador, os países ricos 
possuidores da biotecnologia; abaixo da linha do Equador, os países pobres 
em cujas florestas a biodiversidade se concentra, guardando em suas 
diferentes espécies o germe do que a Ciência poderá descobrir em 
medicamentos, alimentos, conforto, e que a indústria poderá transformar em 
produtos para (...) os habitantes do nosso planeta hoje, previstos para 10 
bilhões dentro de poucas décadas. (PENTEADO, p.14. 2000). 

 
 

A partir dessa discussão entre países ricos e pobres, desenvolvidos e 

subdesenvolvidos, chegou a um consenso com relação à situação ambiental de nosso 

planeta que Penteado 2000, menciona ñde que a biodiversidade deve ser preservadaò.  

Além da Eco-92 abrir uma serie de discussões, nos ambientes políticos, econômicos 

e sociais, foi um evento midiático que ganhou destaque em todo mundo, e como bem 

sabemos isso sendo algo popular, acabou de certa forma banalizando o problema. 
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51Mas sabemos que o problema começou anteriormente com a industrialização, que 

essa seria a solução dos países subsenvolvidos, tornarem-se desenvolvidos. Esse 

conceito que por sua vez ® uma das causas do ñdebate ambientalò que existe hoje.  

Penteado 2000, diz que desenvolvimento seria o ñ(...) sin¹nimo de progresso, 

expressão tem sido traduzida como a quantidade de riquezas produzidas por um 

pa²sò, mas ao mesmo tempo em que questiona usando nosso pa²s de exemplo ñ(...) 

Nos anos 80, chegamos a ser considerados a oitava economia do mundo, enquanto 

nossa sociedade se pauperizava a cada dia, atingindo níveis de miséria alarmantes e 

sem precedentes em nossa hist·riaò.  

 
 
 (...) A história vivida por nosso país demonstrou que a teoria segundo a qual 
ñ® preciso fazer crescer o bolo da economiaò ï que orientou o fenômeno do 
ñmilagre brasileiroò ï não garante a partilha do bolo pela população que o 
produziu. Diante da ñteoria do boloò, ® preciso perguntar: para quem se 
produz o bolo? Quem deverá se servir dele? (PENTEADO, p.34. 2000). 

 
 

A questão ambiental, hoje vem gerando discussões em todos meios influenciadores 

de nossa sociedade resultando em política de responsabilidade social, mas nem 

sempre estas políticas são colocadas em prática pelos governos e a sociedade 

organizada, pois a forma de se refletir é de certa maneira individualista, mas deve 

haver uma interação entre sociedade-natureza para que possa ocorrer esse processo, 

do pensar a problem§tica ambiental. GOMES 2009, fala que ñdevemos perceber que 

o desequilíbrio ambiental é fruto das desigualdades sociais, afinal os prejuízos 

ambientais e os ñlucros de sua explora«oò n«o s«o socializados igualmenteò. 

Kaercher apud GOMES, (2009. p.284). Afirma que ña quest«o ambiental n«o pode ser 

vista como um discurso saudosista do tipo antigamente o mundo era melhor porque 

era mais limpo e calmoò.  

O que seria realmente esse ñdesenvolvimento sustent§velò, Penteado (2000), cita o 

conceito dado pelo Relatório da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento.  

 
 

                                            
A Rio+20 foi a oportunidade de modificar o paradigma financeiro tradicional e agir para acabar com a 

pobreza, lidar com a destruição do meio ambiente e construir uma ponte para o futuro. Disponível: 

http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/03/Rio+20_Futuro_que_queremos_guia.pdf.   

 

http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/03/Rio+20_Futuro_que_queremos_guia.pdf
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(...) o ñDesenvolvimento Sustent§vel ® aquele que ñatende ¨s necessidades 
da geração atual sem comprometer a capacidade de as gerações futuras 
atenderam as suas pr·prias necessidadesò. (...) Em outras palavras, trata-se 
de não esgotar os recursos do mundo; trata-se de cuidar para que as 
próximas e futuras gerações herdem a Terra como um hábitat hospitaleiro e 
não insalubre (PENTEADO, 2000). 

 
 

Penteado 2000, define desenvolvimento sustentável como. 

 
 

(...) é processo de ampliação do campo de oportunidade oferecidas à 
população de um país de tal forma que, atendendo da melhor maneira 
possível às necessidades das gerações atuais, se preserve a capacidade e 
as possibilidades de as gerações futuras atenderam às suas próprias 
necessidades (PENTEADO, 2000). 

 
 
O ñdesenvolvimento sustent§velò acaba sendo de certa forma desigual e se tratando 

de oportunidades, se o desenvolvimento é econômico, será para quem? Se o 

desenvolvimento político e cultural será de quem? As oportunidades devem ser 

equilibradas para que haja um ñequil²brio natural e socialò.  

Algumas metas foram traçadas e acordos firmados, entre elas a formação de uma 

consciência ambiental. Que deverá ser desenvolvida pela educação através dos 

educadores portadores desta consci°ncia. Penteado, 2000 diz que ña escola ®, sem 

sombra de d¼vida, o local ideal para se promover este processoò.  

Ao pensarmos a educação na escola, é necessário considerar a formação de 

professores e no que tange a educação ambiental, isso significa buscar um 

conhecimento interdisciplinar. No caso das discussões das questões ambientais na 

escola, devemos superar a visão naturalista do ambiente, envolvendo também a 

dimensão social. Brito, F.A, p.40. 1999, diz que.  

 

 

As evidencias sobre os danos ambientais estão presentes no nosso dia-a-
dia: doenças respiratórias, diarréias, tragédias provocadas por enchentes e 
desmoronamentos de encostas de morros que ameaçam a sobrevivência das 
populações. E para reverter esse quadro-problema, nenhuma providencia 
isolada será adequada. É como esclarece Bursztyn, ao se referir ao trabalho 
de Barr® e Godet: ños problemas ambientais devem ser enfrentados dentro 
de uma nova política que se refere a uma visão do mundo mais global, mais 
sistêmica, mais voluntarista e mais prospectiva, com vistas a transformar o 
meio ambiente em fator de desenvolvimento, ou seja, integrar políticas 
ambientalistas e de desenvolvimento e fazer do meio ambiente um fator de 
justiça social, reduzindo as desigualdades ecol·gicasò (BRITO, 1999, p. 40). 
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Moraes menciona que é da ecologia que hora se discute de uma forma como sendo 

objeto, hora como sendo é uma questão política, ou seja, dependo da discussão que 

se quer fazer o conceito irá ser de certa forma empregado de formas diferentes.  

 
 

Um primeiro juízo diz respeito à defesa da necessária anterioridade do 
desenvolvimento disciplinar da pesquisa ambiental, ante o trabalho 
interdisciplinar. Isto é, sem uma base disciplinar, a interdisciplinaridade vira 
uma palavra vazia, e é somente a partir dos resultados obtidos na pesquisa 
disciplinar que o trabalho interdisciplinar pode avanar (é). (MORAES, 1997, 
p.50).  

 
 
Três questões que chamam bastante atenção, quando se fala em educação 

ambiental, são as posturas, o naturalista, tecnicista e o romantismo, sendo que o 

naturalismo acaba perdendo dimensão social do problema, já o tecnicismo irá 

valorizar as ñsolu»es t®cnicasò e n«o envolvessem em decis»es pol²ticas, interesses, 

projetos e perspectivas conflitantes etc. É interessante até mesmo salientarmos que, 

por paradoxal que seja exatamente aqueles pesquisadores mais diretamente 

envolvidos com o planejamento e os órgãos públicos que geralmente professam com 

maior ênfase o neutralismo tecnista. E por outro lado romantismo peca por uma 

exceção na politização e na maioria das vezes com fundamentos frágeis e 

inadequados.  

Trabalhar com a Educa«o Ambiental, hoje se tornou algo indispens§vel, seja por 

parte da sociedade em que o tema est§ em voga, ou seja, pela a escola a onde se 

tornou algo obrigat·rio, est§ inserido no Projeto Pol²tico Pedag·gico, nos PCNs.  

No Inciso I do artigo 36 da Lei das Diretrizes e bases da Educa«o Nacional ï LDB 

Lei nÜ 9.394, de 1996 a Educa«o Ambiental ® prevista nos conte¼dos curriculares da 

educa«o b§sica de forma multidisciplinar e integrada em todos os n²veis de ensino. 

De acordo com os PCNs o objetivo do trabalho com o tema Meio Ambiente ® contribuir 

para a forma«o de cidad«os conscientes, aptos para decidirem e atuarem na 

realidade socioambiental de um modo comprometido com a vida, com o bem estar de 

cada um e da sociedade, local e global. Para isso, ® necess§rio que, mais do que 

informa»es e conceitos, a escola se proponha a trabalhar com atitudes e com a 

forma«o de valores. (Par©metros Curriculares Nacionais, 1998). 

A educação ambiental é o nome que historicamente se convencionou atribuir as 

práticas educativas que relacionam o contexto homem-natureza designando uma 
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qualidade especial que define uma serie de características que permitem o 

reconhecimento da sua importância. Temos também as contribuições de Nicácio e 

Dalbello (2010) que relatam que a educação ambiental se alinha em um amplo projeto 

educativo de desenvolvimento urbano e rural, com objetivo de proporcionar o bem 

estar social.  Com isso consegue-se chegar a ñconclus«oò que a E.A, seria uma 

educação que tem como foco principal sensibilizar a sociedade quanto às 

consequências que os seus atos vem causando no planeta e demonstrar formas de 

conviver em harmonia com a natureza através de ações coletivas que visam mudar 

esse momento de crise entre sociedade-natureza, dando uma perspectiva para o um 

futuro mais sustentável e responsável.  

Existem dois tipos de educação ambiental a comportamental e a popular. Pode-se 

fazer uma síntese do que seriam esses dois tipos de educação ambiental: a 

comportamental seria uma educação que tem como prioridade a educação das 

crianças, mas que também poderia ser usada na sociedade em geral, segundo o que 

relata Carvalho (2001), as crianças são o futuro em formação, e que é nessa fase que 

elas desenvolvem seu cognitivo e com isso a consciência sobre a natureza pode ser 

transmitida e assimilada de maneira mais fácil e obtendo um melhor resultado que em 

gerações com uma idade mais avançada, pois seria mais difícil mudar velhos hábitos. 

Para isso seria utilizado a psicopedagogia como base conceitual. Já a E.A Popular 

tem como objetivo alcançar os mais diversos grupos sociais dando certa importância 

a mais para aqueles grupos que estejam mais diretamente relacionados com o meio 

ambiente, como por exemplo, os agricultores e os recicladores. Essa educação não 

visa diretamente os comportamentos como na E.A comportamental, mas sim a 

educação como um ato político capaz de transformar os cidadãos em seres sociais 

críticos, que sejam capazes de decisões. As metas e objetivos da Educação 

Ambiental, ñsendo o principio b§sico ® a aten«o com o meio natural ou artificial, 

considerando os fatores ecológicos, políticos, sociais, culturais e est®ticosò (LIMA, 

1984 apud GUIMARÃES, 2007, p. 18). Por esses fatores a Educação Ambiental deve 

ser contínua, e deve estar presente desde as series iniciais até o Ensino Médio. Esta 

não engloba apenas os fatores de poluição e destruição do meio ambiente, é mais 

perplexa engloba fatores políticos e fatores sociais. 

A Educação Ambiental deve proporcionar esta visão geral sendo no nível coletivo ou 

individual. Estas ações educativas permanentes tendem a mostrar as ações que o 

homem mantém com a natureza, dos problemas derivados desta relação. Muito se 
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fala em Educação Ambiental, mas muito pouco se ouve falar do papel do educador 

neste processo, sendo que este é um agente de grande importância na Educação 

Ambiental. Sendo necessário que o professor trabalhe intensamente a integração 

entre o ser humano e o ambiente, sendo que deve haver uma conscientização que o 

ser humano é natureza e não parte dela (Guimarães, 2007). Tendo esta visão holística 

do ser humano e da natureza onde não se pode separar; o professor deve trabalhar 

através de uma proposta construtivista da aprendizagem, considerando conceitos 

pr®vios dos alunos que ñconstroemò seus conhecimentos a partir da experi°ncia, na 

procura pela mudança conceitual na concepção do ensino como transformação e 

evolução gradativa.  

O educador ambiental segundo Guimarães (2007) deve trabalhar a partir da realidade 

do aluno, ou seja, numa ação construtivista, trabalhar a partir dos conceitos 

construídos pelo aluno partindo da realidade espacial que o mesmo está inserido. Na 

realidade brasileira onde a escola trabalha num sistema ñtradicionalistaò e vicioso de 

transmissão de informações, limitando-se a formação teórica e deixando de lado a 

ação, o papel do educador deve estar direcionado a formação do educando que 

tenham a ação e reflexão, que não fique apenas numa simples reprodução de algo 

longe de sua realidade e de difícil assimilação, mas sim aquilo que leve o aluno a uma 

reflexão do meio em que esse está inserido.  

 
 
Os professores devem ter uma formação direcionada para o ensino a 
educação ambiental para os alunos, os quais são eles os formadores de 
opinião do aluno, sendo formado cidadão que devem ter a consciência da 
importância de uma educação ambiental na sua formação o qual é 
fundamental para a sua construção da cidadania critica e responsável, sendo 
capaz da participação e defesa da preservação do meio onde se vive, 
ocorrendo uma flexibilidade entre homem- natureza. (MEDINA, SANTOS, 
2003, p. 41). 

 
 

O trabalho com o tema Meio Ambiente no processo educativo deve ser 

responsabilidade da educação escolar a promoção de atores sociais capazes de se 

relacionarem de forma mais harmônica com a natureza. A educação é elemento 

indispensável para consolidação da consciência ambiental, sensibilizando-o para a 

tomada de consciência da necessidade de adotar novos hábitos em relação ao meio. 

Sendo sujeito capaz de, efetivamente praticar suas atividades em harmonia com o 

meio natural em que estará inserido. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Ao pensarmos sobre as duas questões ligadas, sendo elas a questão ambiental e a 

Educação Ambiental, vemos que ao longo da discussão pode-se fazer a seguinte 

reflexão: que não há uma única saída para resolução dos problemas, o que pode-se 

notar, é que há apontamentos para a melhoria das questões naturais e sociais de 

nosso planeta. O que pretende-se aplicar como ñdesenvolvimento sustent§velò, n«o 

será a solução de todos os problemas que estão trazendo risco a sobrevivência de 

nossa sociedade, e muito menos a Educação Ambiental. O que temos aqui são dois 

caminhos para uma consciência política dos sujeitos de forma individual e coletiva. 

Faz-se imprescindível que esses atores que participam ativamente desses processos 

venham a pensar de uma maneira diferenciada, fugindo da lógica capitalista, 

implantada em nosso sistema. Portanto podemos perceber que o debate sobre as 

questões políticas, sociais e culturais, estão intimamente ligadas a Educação 

Ambiental e problemas ambientais.  

De grande valia seria desenvolver formações para Educadores, políticas púbicas de 

cunho ambiental por parte dos gestores, que possibilitassem aos sujeitos de nossa 

sociedade perceberem-se enquanto natureza, enquanto ambiente e enquanto atores 

e agentes de transformação, dos rumos traçados pelas pesquisas pessimistas a cerca 

da futura qualidade de vida em nosso planeta. E principalmente da real, e atual 

conjuntura. Contribui-se com o presente trabalho para a ampliação do debate nesta 

área, como forma de discussão deste importante tema da contemporaneidade. 

Portanto podemos destacar a importância das presentes discussões, nos diferentes 

níveis de ensino, e também nos ambientes econômicos e políticos, a onde existirá 

possibilitar não de se reverter um processo, mas a partir de determinado, abrir novas 

possibilidades de interversões, seja através de políticas públicas ou projetos, que 

visem sempre atender as classes menos favorecidas aos processos tanto da questão 

ambiental como da própria educação ambiental.  
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RESUMO  
 
O presente texto apresenta elementos de uma pesquisa realizada com um grupo de 
agricultores que cultivam e melhoram geneticamente sementes crioulas 
principalmente de milho. Estas são pessoas que sonham, idealizam e planejam uma 
sociedade diferente, com qualidade de vida e com dignidade. Eles cultivam e 
melhoram as sementes crioulas utilizando práticas agrícolas diferenciadas com 
respeito aos recursos naturais, sem a utilização de insumos e agroquímicos. A 
pesquisa foi realizada na região do Extremo Oeste de Santa Catarina, municípios de 
Anchieta, Guaraciaba e Romelândia. A pesquisa, inicialmente considerou a condição 
dos agricultores que cultivam e melhoram sementes crioulas como pesquisadores e 
detentores do direito de propriedade intelectual sobre o seu trabalho. A presente 
análise é um novo olhar sobre a pesquisa, tirando dela a problemática da segurança 
alimentar. Foram analisados dados da pesquisa realizada entre os anos de 2004 a 
2006. Formalmente a mesma foi objeto de estudo para dissertação de Mestrado deste 
autor. Consta no presente um apanhado sobre a organização dos agricultores a 
colonização da região Sul do país e a relação destes com a sustentabilidade e 
segurança alimentar.  Demonstra-se que as sementes crioulas são potencialmente 
elementos capazes de contribuir com a segurança alimentar e a qualidade de vida das 
pessoas, pois seu cultivo é diferenciado, com menor potencial agressivo ao ambiente. 
A análise da presente reflexão indica a importância das sementes crioulas no 
processo de afirmação da segurança alimentar associada com a discussão da 
sustentabilidade.  
 
RESUMEN  
 
Este artículo presenta los elementos de una encuesta llevada a cabo con un grupo de 
agricultores que cultivan semillas y variedades nativas mejoradas genéticamente, 
principalmente maíz. Se trata de personas que sueñan, conciben y planifican una 
empresa diferente, con calidad de vida y dignidad. Cultivan y mejorar las semillas 
nativas utilizando prácticas agrícolas diferentes con respecto a los recursos naturales 
y sin el uso de insumos y agroquímicos. La encuesta fue realizada en el región West 
End de Santa Catarina, los municipios de Anchieta, Guaraciaba y Romelandia.  La 
investigación, en un principio consideró la condición de los agricultores que cultivan y 
mejoran las semillas nativas como los investigadores y los titulares de derechos de 
propiedad intelectual en su trabajo.  Este análisis es una nueva mirada a la 
investigación, tomando de él la cuestión de la seguridad alimentaria. Se analizaron los 
datos de las encuestas entre los años 2004 a 2006 se presentó oficialmente 
objeciones de estudio para la tesis de maestría de este autor. Contenidas en el 
presente una visión general de la organización de los agricultores, la colonización de 
la región sur y su relación con la sostenibilidad y la seguridad alimentaria. Se muestra 
que las semillas nativas son potencialmente elementos que contribuyen a la seguridad 
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alimentaria y la calidad de vida de las personas, porque su cultura es diferente, menos 
agresiva para el potencial medio ambiente. El análisis de esta reflexión indica la 
importancia de las semillas nativas en la afirmación de la  
seguridad alimentaria asociada con la discusión del proceso de sostenibilidad.  
 
Palavras-chave: Segurança alimentar. Sementes crioulas. Sustentabilidade.  
Palabras clave: la seguridad alimentaria. Semillas nativas. Sostenibilidad.  
  
EIXO 2.  Soberania Alimentar, Agroecologia e Educação Ambiental (Debate Teórico e 
Experiências Práticas) 
 
 
INTRODUÇÃO  

 

 

Este texto faz uma reflexão sobre a soberania alimentar e os diversos elementos que 

contribuem com sua consolidação. Entre os elementos destacados e considerados 

indispensáveis ao processo estão os produtores, que se agrupam em diversas 

matrizes de organização; a questão do acesso à terra; o acesso aos instrumentos 

tecnológicos; o acesso aos insumos e as sementes.  

A intenção é demonstrar como estes elementos se comunicam e influenciam na 

segurança alimentar e no desenvolvimento sustentável. Parto de um breve apanhado 

sobre as matrizes dos principais atores que interagem e apresentam alternativas na 

possibilidade de concretização de um projeto eficaz no sentido de assegurar a 

produção de alimentos com a preservação dos recursos naturais.  

Ao longo do texto pretendo demonstrar a contribuição dessas comunidades e 

organizações na proposta de segurança alimentar para o Brasil, sem esquecer-se da 

reflexão indispensável sobre a produção e o acesso das pessoas aos alimentos. 

Ainda, tenho a inten«o central de demonstrar o quanto as sementes crioulas, ñnas 

m«os dos agricultoresò s«o estrat®gicas para a constru«o e consolida«o da 

segurança alimentar articulada com a preservação dos recursos naturais.  

Este texto ® uma ñjanelaò do trabalho de pesquisa que desenvolvi quando do 

Mestrado, a qual versou sobre o reconhecimento de agricultores que cultivam e 

melhoram sementes crioulas como pesquisadores. Apesar de o tema já ter sido 

explorado e contar com algumas publicações, o enfoque deste é diferenciado e 

inédito, no entanto respaldado na pesquisa realizada.  

A pesquisa foi desenvolvida com agricultores camponeses nos municípios do Extremo 

Oeste de Santa Catarina, nos anos de 2004 a 2006. Foram realizadas reuniões com 



 

 158 

grupos de agricultores e entrevistas, levantamento de dados documentais e consulta 

em publicações locais sobre o tema, produzidas por membros da comunidade local e 

t®cnicos colaboradores no ñprojetoò do cultivo e melhoramento gen®tico das sementes 

crioulas.  

A quest«o investigada na pesquisa foi: ñO reconhecimento de agricultores do 

município de Anchieta-SC, que cultivam sementes de milho crioulo, como 

pesquisadores e detentores de direito da propriedade intelectual sobre a melhoria 

dessas sementes.ò Durante a realiza«o da pesquisa outros elementos aparecem com 

frequência, como é o caso da sustentabilidade, da segurança alimentar e da soberania 

alimentar. Estes elementos não foram considerados prioritários na conclusão inicial, 

portanto, passo a explorar no presente trabalho.  

 Em decorrência da minha formação tive a preocupação inicial em fazer uma ligação 

do Campo Educacional com o Jurídico, numa tentativa de ensaio interdisciplinar ou 

talvez até transdisciplinar.  Naquele momento pretendia ñdemonstrar que os 

camponeses que cultivam milho crioulo nos municípios de Anchieta e também de 

Guaraciaba e Romelândia dominam tecnologia e conhecimentos, portanto produzem 

trabalho intelectual.ò  

Como durante bom tempo convivi lado a lado com estes agricultores, sentindo suas 

dificuldades, vivenciando as suas angústias e participando de suas lutas, decidi 

aprofundar a pesquisa no rumo do conhecimento que os mesmos detinham sobre o 

assunto, assim: 

 
 

Retomei muitos registros de encontros e atividades desenvolvidas até o 
momento e iniciei um processo de apresentação dessas experiências no 
espaço acadêmico, com a intenção de problematizar essas relações, no 
intuito de vê-las contempladas no debate entre os aspectos intelectuais, 
atualmente válidos e consolidados, para que possam ser preservados e 
repassados  ï  como foram até agora  ï  às gerações futuras, como um 
patrimônio coletivo, de acordo com Maria Regina Tombini (2003, p. 11): 
ñEstudar e proteger esses saberes implica uma cont²nua disponibilidade e 
acesso a ele por parte de gerações futuras, nas suas práticas diárias na 
atividade agr²cola e nos cuidados com a sa¼de.ò (CAMPOS, 2007, p. 19) 

 
 
Naquele momento procurei calibrar a pesquisa seguindo um roteiro de perguntas, 

sendo que a partir delas foram obtidos os dados que permitiram a análise da situação 

em estudo, sendo as seguintes: 
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a)  Quais os instrumentos ï intelectuais e físicos ï utilizados pelos 
agricultores de Anchieta para preservar e melhorar as sementes de milho 
crioulo?  
b)  Como os agricultores de Anchieta resistem ao avanço das empresas 
produtoras de semente para que adiram ao plantio de sementes híbridas?  
c) Com o cultivo de milho crioulo, há elementos suficientes para assegurar a 
manutenção social e econômica das famílias e da comunidade envolvida?  
d)  Que interesses estão presentes na perspectiva de preservar o milho 
crioulo, como patrimônio coletivo e de livre acesso aos interessados?  
e)  A prática de cultivar, classificar e buscar melhoria nas sementes é 
suficiente para demonstrar a aplicação de metodologia, própria de 
pesquisadores? (CAMPOS, 2007, p. 19) 

 
 

Também estabeleci como objetivo geral, demonstrar a capacidade intelectual 

expressa pelos agricultores que desenvolvem a capacidade de cultivar e melhorar 

sementes de milho, denominado, por eles, como crioulo, no município de Anchieta, 

estado de Santa Catarina.  E estipulei como objetivos específicos, para aquele 

momento, os seguintes:  

a)  Demonstrar os conhecimentos dos agricultores e sua condição de pesquisadores 

e detentores de Propriedade Intelectual;  

b) Analisar a viabilidade de registro de patentes homólogas a de software livre para a 

melhoria das sementes de milho crioulo, efetuada pelos agricultores. 

Ocorre que em uma pesquisa como está não há apenas uma possibilidade de 

resultado ou corte metodológico, sendo que outros elementos se apresentaram 

durante o desenvolvimento da mesma, bem como para o aprofundamento dos estudos 

sobre o tema, ao menos quatro pontos permearam o desenrolar dos trabalhos de 

campo:  

 
 

1)  Reconhecida a condição de pesquisadores, valorizar como produção 
intelectual a prática de melhorar as sementes crioulas;  
2) Criar mecanismos de proteção às sementes de milho crioulo buscando 
impedir seu patenteamento por transnacionais da biotecnologia;  
3)  Aderir a propostas para que as sementes de milho crioulo continuem como 
bem de uso comum da humanidade;  
4)  A necessidade de discutir a alteração da legislação para assegurar a 
possibilidade de registrar patentes especiais às sementes crioulas. 
(CAMPOS, 2007, p. 28) 

 
 

O local escolhido para o levantamento dos dados apresentava várias condições 

adequadas e favoráveis, estava localizado em território no qual eu transitava, portanto 

relativamente próximo do meu local de residência. Também lá reside a maior parte 

dos agricultores catarinenses que cultivam milho crioulo e, provavelmente os mais 
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raros ainda no estado de Santa Catarina que melhoram geneticamente as suas 

próprias sementes (crioulas).  

Portanto não havia muitas opções para alcançar os objetivos pretendidos e traçados 

naquele momento, sendo escolhido então um conjunto de municípios do Extremo 

Oeste catarinense, mais especificamente três deles os quais apresento a seguir: 

 
 

Anchieta é um pequeno município localizado no Oeste de Santa Catarina, a 
50 quilômetros de São Miguel do Oeste ï cidade pólo da região -, a 150 do 
rio Uruguai e a 70 quilômetros de Maravilha ï cidade onde resido. Descrevo 
mais detalhadamente de acordo com os dados obtidos no livro Anchieta 
história, memória e experiência: uma caminhada construída pelo povo. A 
instalação se deu no ano de 1963, a população é de 7.133 habitantes, de 
acordo com o senso de 2000, sendo 34,2% na área urbana e 65,8% na área 
rural. (CAMPOS, 2007, p. 30)  
[...] de Guaraciaba e um é de Romelândia, mas todos têm em comum a 
produção de sementes crioulas e o compromisso com seu melhoramento e 
divulgação de uma proposta alternativa de agricultura, na qual seja produzida 
a própria semente e se evite a utilização de agrotóxicos, que praticam a 
agricultura ecológica e a incentivam. (CAMPOS, 2007, p. 65) 
 

 

Observa-se ao final da citação que aparece nitidamente nos elementos levantados a 

questão da sustentabilidade, bem como se demonstrará a seguir a preocupação com 

a segurança e soberania alimentar, a partir do cultivo e melhoria das sementes 

crioulas. 

Após determinar os locais da pesquisa, veio a tarefa de selecionar os colaboradores, 

com os quais eu precisaria interagir para buscar elementos que pudessem atender os 

objetivos propostos e oferecer subsídios para confirmar ou não o problema levantado. 

A decisão não foi fácil, pois acreditava que a maioria dos agricultores e agricultoras 

que cultivam milho crioulo e melhoram suas sementes, podiam ter boas contribuições 

para o desenvolvimento da pesquisa, diante disso estabeleci critérios que poderiam 

sulear esta escolha, estabelecendo a opção, sem selecionar sem critérios de 

hierarquização entre os colaboradores. Porém, sabia que metodologicamente era 

preciso assegurar a viabilidade e credibilidade da pesquisa, assim optei por um grupo, 

que acreditei ser possível estabelecer uma relação de viabilidade de conclusão das 

proposições estabelecidas no projeto, sendo que: 

 
 

Os principais critérios para os agricultores foram: cultivarem milho crioulo e 
envolverem-se no melhoramento de sementes, ter disponibilidade e vontade 
de dialogar sobre suas experiências; e ser referência na comunidade para a 
produção de semente do milho crioulo. Para os demais envolvidos, (não 
necessariamente agricultores) os critérios considerados foram: ter 
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envolvimento direto com o processo de produção, industrialização e 
comercialização do milho crioulo; gozar do reconhecimento entre os 
agricultores envolvidos com produção de sementes crioulas. Como a base da 
pesquisa está alicerçada na Associação dos Pequenos Agricultores 
Produtores de Milho Crioulo Orgânico e Derivados ï ASSO, localizada no 
município de Anchieta/SC, muitas indicações de nomes partiram de seus 
membros. (CAMPOS, 2007, p. 64) 

 
 

Aplicando os critérios estabelecidos e realizando o corte necessário, cheguei ao 

estabelecimento do grupo com o qual passaria os dias de realização da pesquisa de 

campo e também de reuniões, além da coleta de documentos, por eles produzidos, 

em forma de documentários, publicações e trabalhos de pesquisa anteriormente 

realizados, ficando assim composto o grupo: 

 
 

Originalmente, foram 16 entrevistados; deste total, 3 são técnicos 
comprometidos com o processo histórico de melhoramento das sementes 
crioulas, sendo um deles com mestrado específico sobre fito-melhoramento 
de sementes de milho; outros 3 são líderes do Movimento de Pequenos 
Agricultores de Santa Catarina e um do Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
ï SINTRAF de Anchieta. (CAMPOS, 2007, p. 64)  

 
 

Procurei seguir os pressupostos estabelecidos no projeto inicial, no entanto, seria 

impossível não observar o quanto este grupo pesquisado tinha em suas mãos e no 

seu conhecimento a preocupa«o com a soberania alimentar a partir das ñsuasò 

sementes, bem como, da preocupação com a preservação dos recursos naturais, com 

o modelo de agricultura desenvolvido, na sua maioria sem utilização de insumos, 

desenvolvendo a agricultura agroecológica. 

 

 

1 A OCUPAÇÃO TERRITORIAL E A PRODUÇÃO AGRÍCOLA NO SUL DO BRASIL 

 

 

É de notório conhecimento que a organização do sistema produtivo agrícola brasileiro 

parte de um pressuposto de grandes domínios territoriais patrocinados pela metrópole 

(Portugal) em relação à colônia (Brasil). Inicialmente o domínio era necessário para 

garantir o controle da exploração da madeira, principalmente o Pau Brasil.  

Posteriormente as terras brasileiras foram concedidas a pessoas de ñnot·ria 

import©nciaò para a estrutura governamental do momento, atrav®s das Capitanias 

Hereditárias, aplicando na então colônia a lei portuguesa das Sesmaria. Ao tempo que 
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esta situação não atingiu o objetivo inicial que era o de desenvolver as terras da 

colônia, propiciou o fortalecimento dos grandes latifúndios, condição ainda presente 

na realidade brasileira. 

Em seguida inicia o momento de colonização mais significativa, principalmente no final 

do século XIX, até meados do século XX, que em menores proporções continua até o 

momento. 

 

 

1.1 Organização dos agricultores e sua capacidade produtiva   

 

 

O Brasil é um país com grande extensão territorial e também com áreas agricultáveis 

significativas em relação a muitos outros países do mundo. No entanto,uma 

dificuldade latente é a dificuldade do acesso a terra pelos produtores rurais, 

especialmente os pequenos, os quais ficam prejudicados, pois já possuem uma 

dificuldade financeira o que o afasta do acesso a tecnologia e  aos  insumos, a 

situação é agravada pela falta de acesso ao seu meio produtivo: a terra.  

Um olhar no passado ilustra como estas condições se deram na realidade, destacando 

que mesmo com as dificuldades, há superações, principalmente entre os pequenos 

produtores, como é possível observar em estudos deste tema: 

 
 

[é] Destaca-se a capacidade de produção e de organização das 
comunidades que se formavam nessas regiões. Por isso foi referência por 
décadas, inclusive nas regiões alcançadas pelos processos migratórios 
subsequentes, como foi o caso do Norte do Rio Grande do Sul, do Oeste de 
Santa Catarina e Sudoeste do Paraná. Ser colono passara a ser sinônimo, 
entre outros, de garantia que o  indivíduo supria com facilidade suas 
necessidades e de que vivia com dignidade. A agricultura que praticava lhe 
possibilitava cera autonomia, pois, em geral, produzia suas próprias 
sementes e não dependia de insumos. (RADIN in ZARTH, 2012, p. 78) 

 
 

No Sul do Brasil algumas áreas tiveram o seu desenvolvimento tardio em relação a 

outras regiões do país, de acordo com Radin (in Zarth, 2012, p. 78), somente ñNo 

começo do século XX abriam-se as novas fronteiras agrícolas do atual Oeste de Santa 

Catarina e Sudoeste do Paraná, regiões que foram colonizadas tendo como parâmetro 

o modelo implantado nas antigas col¹nias sulinas.ò  
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Corrobora com a citada condição latifundiária das terras brasileiras a constatação 

apontada nas pesquisas sobre o tema na região, como registro: 

 
 

Não resta dúvida que a formação da pequena propriedade nas áreas 
coloniais sulinas constituiu-se em experiência agrária ímpar e distinta no 
Brasil. Ela se desenvolveu especialmente a partir de meados do século XIX, 
contratando com o tradicional domínio do latifúndio que marcou sobremaneira 
o controle e uso da terra no país ao longo de séculos. (RADIN in ZARTH, 
2012, p. 89)  

 
 

A limitação ao acesso a terra, impõe  aos pequenos agricultores muitas dificuldades, 

porém isso não é motivo para torná-los submissos ao processo imposto, bem como 

ao desanimo total, ao contrário, as dificuldades estimulam a construção de novas 

possibilidades, com outras bases, assim, de acordo com Ferreira e Brandenburg 

(1998, p. 100), ñAs no»es de comunidade, constru²das a partir de diferentes 

contextos, ressaltam a ideia da solidariedade, de espaço social, de modo de vida, de 

pertencimento.ò 

 

1.2 Contribuição dos grupos de agricultores na segurança alimentar e 

sustentabilidade  

  

Inicialmente indispensável tratar de conceitos basilares, relacionados com a 

Segurança Alimentar e a Sustentabilidade. Sobre a segurança alimentar é importante 

a análise minimamente aprofundada, para fugir da concepção do senso comum sobre 

a mesma, analisando de forma extensiva o conceito, como é possível observar em 

estudos na área:  

 
 
O conceito de Segurança Alimentar veio à luz a partir da 2ª Grande Guerra 
com mais de metade da Europa devastada e sem condições de produzir o 
seu próprio alimento. Esse conceito leva em conta três aspectos principais: 
quantidade, qualidade e regularidade no acesso aos alimentos.  (BELIK, 
2003)  

 
 
Outro conceito fundamental é o que trata da sustentabilidade, muitas poderiam ser as 

possibilidades, mas é preciso optar por uma que seja a mais abrangente, respaldando 

o conjunto de ações inerentes ao processo de preservação dos recursos naturais:  
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A sustentabilidade, por sua vez, incorpora conceitos ligados a preservação 
do meio ambiente, não utilização de agrotóxicos e da produção extensiva em 
monoculturas. Os defensores da sustentabilidade, por exemplo, colocam-se 
frontalmente contra o uso de alimentos transgênicos (BELIK, 2003). 

 
 

Evidentemente que observando a amplitude de possibilidades da preservação 

ambiental, ela somente é viável nas pequenas propriedades, nas quais a terra faz 

parte da cultura e impregna a vida familiar, sendo uma verdadeira extensão da 

concepção familiar. Também é preciso que estas famílias estejam envoltas em grupos 

de discussão, com objetivos e interesses semelhantes.  

Um dos grupos destacados é dos caboclos, os quais ainda são pouco visualizados, 

porém com inserção importante na organização agrícola e na sua produtividade, como 

afirmam Ferreira e Brandenburg (1998, p. 67), ñA base associativa cabocla ® a fam²lia 

ñamplaò que indicou o compadrio. Seu sistema de produ«o e de organiza«o do 

trabalho se orienta pela l·gica da subsist°ncia dessa fam²lia.ò 

Esses grupos, pela sua própria condição cultural, social e econômica tiveram com 

outros grupos coletivos relações de enfrentamento na posse e propriedade da terra, 

como assevera Ferreira e Brandenburg (1998, p. 69), ñO caboclo, na sua trajet·ria de 

nômade/pioneiro, enfrentou os índios, os fazendeiros e os colonos, mas nunca 

conseguiu transformar suas possess»es em propriedades.ò  

De maneira geral, a agricultura é sempre uma atividade agressiva ao ambiente e nem 

sempre é capaz de ter um retorno social e político adequado aos interesses da maioria 

da população brasileira, especialmente os mais pobres, pois a produção agrícola é 

vista apenas como meio de produção e obtenção de ganhos financeiros (lucro).  

Esta condição é preponderante na grande propriedade, no entanto existem focos de 

resistência, os quais são capitaneados pelos povos tradicionais e originários, segundo 

Ferreira e Brandenburg (1998, p. 70), ñA atividade econ¹mica tradicional do caboclo ® 

a agricultura de subsistência, por ele considerada como meio de reprodução biológica, 

social e cultural, mas que tem fraco poder de inserção econômica e política na 

sociedade global.ò  

Uma preocupação presente na cultura cabocla, especialmente no campo é a da 

preocupação com a preservação dos recursos naturais, portanto a produtividade pode 

não atingir os níveis de excelência como se pretende na agricultura altamente 

tecnológica da grande propriedade e em larga escala.  
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Para os pesquisadores da área isso já é uma constatação comprovada, pelos estudos 

realizados e os registros apresentados, como o seguinte: 

 
 

O ñmodoò caboclo parece apresentar uma incapacidade estrutural de 
afirmação no mercado moderno, mas mostra, em contrapartida, uma 
capacidade eficaz de indicar caminhos inovadores (equilíbrio com o 
ecossistema, por exemplo) para a agricultura familiar e capacidade de dar 
sustentação política pelo discurso, pela afirmação das diferenças e pela 
presença constante e perseverante nas ações empreendidas pelas lutas 
sociais, especialmente a da terra. (FERREIRA e BRANDENBURG, 1998, p. 
77)  

 
 

Como já dito anteriormente, os pequenos agricultores pertencentes a todos os grupos 

organizados coletivamente não participariam da história da ocupação das terras 

brasileiras e da sua colonização, pois ficavam na clandestinidade, restando-lhe a 

condição de agregados dos grandes domínios agrícolas.  

Note-se que ao se falar em pequenos agricultores, estão em foco todos os grupos 

caracterizados, sendo que alguns pesquisadores, inclusive classificam todos no 

mesmo patamar, relegando a denominação diferenciada à mera definição conceitual, 

pois a causa fundante de sua constituição é a produção para a subsistência:  

 
 
Colonos, sitiantes, agregados, camaradas, posseiros, pequenos agricultores, 
meeiros, foreiros, caboclos, caipiras e sertanejos são as diversas 
denominações que perpassam a bibliografia que trata destes agricultores 
que, se não são de subsistência, desenvolvem uma agricultura com mão de 
obra familiar. (FERREIRA e BRANDENBURG, 1998, p. 96) 
 
 

Na perspectiva da sustentabilidade, sem descuidar da segurança alimentar, há de se 

observar que ela somente é possível a partir da pequena propriedade, formada por 

agricultores organizados com interesses predominantemente coletivos, sem ter a 

produção com o objetivo único de obtenção do lucro.  

No entanto, em algumas situações e em grupos específicos está presente uma forte 

relação familiar e de proximidade com pessoas de relações de amizade, segundo as 

expectativas é necessário transpor esta fase para nova:  

 
 

Para viabilizar qualquer alternativa, o agricultor familiar necessita capacitar-
se sobre tecnologia, gestão e mercado, além da recriação de redes de 
solidariedade ï não mais baseadas somente em laços de compadrio, 
parentesco ou religiosos, mas em vizinhança, em afinidade profissional, ou 
seja, em critérios racionais. (FERREIRA e BRANDENBURG, 1998, p. 62)  
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Portanto, visualiza-se a possibilidade de ocorrer uma prática de segurança alimentar 

com a qualidade ambiental, no entanto, isso somente será possível com o 

investimento na pequena propriedade, comprometida com esses pressupostos, 

utilizando mão de obra própria e poucos insumos, com independências na produção 

das sementes que utiliza para o cultivo. 

 

 

2 SEGURANÇA ALIMENTAR E SEMENTES CRIOULAS 

 

 

A forte industrialização dos alimentos, associada ao apelo midiático para a introdução 

de novos produtos tem provocado uma mudança substancial nos hábitos alimentares 

da população mundial. Corrobora com esta afirmação a Ferreira e Brandenburg (1998, 

p. 258), ñO que ® importante registrar ® a tend°ncia da diversifica«o do consumo em 

função da saturação do mercado aos produtos tradicionais e dos novos 

comportamentos sociais e econ¹micos.ò  

Em contraponto ao processo de artificialização da alimentação, resta o enfrentamento 

patrocinado pelos agricultores familiares/camponeses, comprometidos com a sua 

qualidade de vida das demais pessoas, seja na alimentação e na preservação 

ambiental, ou seja, o caminho lado a lado destes dois temas, como ensinam Ferreira 

e Brandenburg (1998, p. 287), ñOs temas da sustentabilidade na agricultura e da 

segurança alimentar estão presentes na agenda mundial contemporânea, que debate 

a quest«o do desenvolvimento.ò  

É importante destacar que do ponto de vista da qualidade de vida é preciso 

compreender que a sustentabilidade não tem apenas uma dimensão ambiental, mas 

também social, econômica e política, pois do contrário teria uma perspectiva de mero 

conservacionismo.  

Esta discussão não passa despercebida, sempre será conflituosa, pois enfrenta 

olhares contrários de toda uma postura tradicional e conservadora, inclusive de 

organismos internacionais, que imaginam apenas a necessidade de produzir 

alimentos para resolver o problema de a segurança alimentar. Porém, já há sinais de 

uma postura com outros olhares sobre a problemática: 
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Amparados nessa inquestionável exigência, organismos como a própria FAO 
(1991, p. 22) vêm levantando a proposta de intensificação da produção 
(respondendo ao objetivo de alcançar a segurança alimentar) com 
diversificação (respondendo ao objetivo de construção de condições 
sustentáveis para a agricultura). (FERREIRA e BRANDENBURG, 1998, p. 
291) 

 
 

A tentativa de construir um modelo alternativo e sustentável para o sistema alimentar 

apresenta muitas dificuldades, sendo uma delas a própria hegemonia ideológica 

alcançada pelo modelo neoliberal vigente no Brasil e nos demais países. Também há 

indicativos que não basta produzir alimentos é preciso garantir o acesso das pessoas 

aos mesmos, como vemos:  

 
 

Por outro lado, reduzir a solução do problema de insegurança alimentar, em 
países como o Brasil, com o simples aumento da produção agrícola é ignorar 
uma realidade marcada pela grave incapacidade de acesso aos alimentos, 
por parcelas significativas da população. (FERREIRA e BRANDENBURG, 
1998, p. 291) 

 
 

Seguindo esta linha de raciocínio, quanto mais desigualdade social, teoricamente 

maior a insegurança alimentar. Como o Brasil está em posição desfavorável neste 

quesito da distribuição de renda, a questão da segurança alimentar merece atenção 

especial, pois, do contrário, podemos ter grande produção e não garantir que as 

pessoas sejam beneficiadas com o acesso ao alimento, assim:  

 
 

Possivelmente o Brasil é um dos países mais eloquentes, em todo o mundo, 
desse quadro de insegurança alimentar, ditados por profundas desigualdades 
na distribuição da renda e dos recursos produtivos e, em consequência, na 
incapacidade de acesso de parte expressiva de sua população aos bens de 
consumo essenciais. (FERREIRA e BRANDENBURG, 1998, p. 292)  

 
 

Partindo de alguns princípios, como o de que para garantir a segurança alimentar e a 

sustentabilidade é necessário o desenvolvimento da pequena propriedade e da 

agricultura familiar. Portanto, chega-se a constatação de que a terra é uma questão 

central, pois sem o acesso à terra não há produção e não há o que preservar. O Brasil, 

ainda não conseguiu evoluir no processo de garantia de acesso à terra, por isso, esta, 

torna-se uma questão primordial, garantindo a viabilização de um sistema alimentar 

sustentável. O qual depende de conhecimentos sob o domínio popular.  

Importante destacar que mesmo com o grande reconhecimento do valor do 

conhecimento popular é indispensável que a educação seja preponderante neste 
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processo, mesclando os conhecimentos ditos científicos com os de domínio do povo, 

inclusive potencializando um com o outro, como indicam pensadores da área: 

 
 

Captar as concepções de liberdade, autonomia e emancipação nas 
experiências pedagógicas dos movimentos sociais populares rurais/do 
campo pressupõe decifrar o papel que estes movimentos desempenham nos 
processos de reforma e/ou de transformação social. (RIBEIRO, 2010, p. 73) 

 
 

No mesmo sentido, observa-se outra manifestação de Ferreira e Brandenburg (1998, 

p. 296), ñOutra recomenda«o volta-se para o deslocamento da ciência e da 

tecnologia. Kitamura (1994, p. 31), enfatizando o valor da integração da experiência 

empírica com o conhecimento científico, destaca a existência de práticas de manejo 

bem sucedidas em sistemas tradicionais.ò  

Ainda, os autores citados arrematam, chamando a atenção para alguns elementos 

fundamentais no processo de afirmação de uma cultura de sustentabilidade e da 

segurança alimentar, sem impor ao agricultor uma punição por sua escolha de praticar 

uma agricultura alternativa, neste sentido é indispensável, mais uma vez  observar as 

palavras de Ferreira e Brandenburg (1998, p. 296), ñA ¼ltima recomenda«o aqui 

arrolada defende a concessão de estímulos (preços de suporte, crédito agrícola, etc.) 

para a aqueles que  adotam tecnologias ambientalmente benignas ou de recuperação 

ambiental.ò  

Durante o desenvolvimento da pesquisa, percebi o quanto esses agricultores que 

praticam o cultivo das sementes crioulas, estão comprometidos com a qualidade de 

vida, com a oferta de alimentos de qualidade, produzidos com cuidados no trato dos 

recursos naturais. Portanto ao final dos trabalhos, procurei demonstrar o quanto, estes 

homens e mulheres, envolvidas na produção e melhoramento das sementes crioulas, 

estão contribuindo com a construção e reconstroem conhecimentos diariamente ï 

portanto, são agricultores e agricultoras sem status acadêmico ï mas que ao plantar, 

replantar e  classificar  conseguem,  com seus conhecimentos, melhorar suas próprias 

sementes.  

Está nítida a capacidade intelectual dos agricultores, para corroborar nesta posição 

utilizo as palavras de Maria Regina Tombini (2003, p. 53): ñApenas pretendo entender 

o quanto os saberes que envolvem o cultivo de sementes crioulas ou caipiras, 

perpassam o currículo porque fazem parte de uma cultura construída pela 

humanidade.ò  Acredito que o procedimento dos agricultores está revestido das 
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condições metodológicas, em equidade com a pesquisa acadêmica, portanto, estes 

agricultores são pesquisadores permanentes. Inclusive na questão da segurança 

alimentar, assim é possível dizer que: 

 
 

Essa experiência flui entre os agricultores de Anchieta, que cultivam e 
melhoram as sementes de milho crioulo - a cada safra -, para que, no ano 
seguinte, seja garantida a produtividade necessária à subsistência da família. 
O que estou propondo, é uma discussão do quanto esses conhecimentos 
foram/são importantes, não apenas para essas famílias, mas também para o 
conjunto da sociedade, especialmente no momento de discussão dos aspetos 
éticos, econômicos e sociais da evolução biotecnológica. No entanto, há um 
confronto homérico no qual os agricultores estão em franca desvantagem. 
(CAMPOS, 2007, p. 13) 

 
 

Não desconheço as dificuldades que esses agricultores enfrentam ao se contraporem 

ao sistema hegemônico, o qual impõe forte pressão sobre as alternativas agrícolas, 

as quais são desenvolvidas com preservação ambiental e preocupação com a 

produção de alimentos de qualidade. É notória a percepção de que estas instituições 

hegemônicas cumprem de forma exemplar o papel de dominação intelectual, 

interferindo nas instituições escolares, que atinge a Educação Básica e a 

Universidade. Desta forma, constata-se que:  

 
 

Nessas relações de poder, incluo as empresas de pesquisa biotecnológica, 
os órgãos de pesquisa dos governos e a própria universidade. É importante 
que novos olhares sejam lançados sobre as formas consideradas alternativas 
de construir e reconstruir conhecimentos ï como esses agricultores e 
agricultoras de Anchieta ï permitindo uma reflexão da importância que 
desempenham nas relações do conhecimento com a sobrevivência e 
melhoria das condições de vida, de grupos humanos, identificados por 
aspectos culturais. (CAMPOS, 2007, p. 12/13) 

 
 

Esse conjunto de aspectos históricos, culturais e, principalmente da prática 

empreendida pelos agricultores da região da pesquisa, caminha para o processo que 

vem ao encontro dos princípios da sustentabilidade e da segurança alimentar. Procuro 

demonstrar que o resultado de suas práticas, no cultivo agrícola de forma 

preservacionista, também acena para esta possibilidade, assim é possível afirmar 

que:  
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O milho crioulo é uma semente que garantiu a sobrevivência da humanidade 
até o início do século XX ï pois não existiam híbridos ï foi quando o 
capitalismo descobriu um novo filão ou, poderíamos dizer, uma nova forma 
de exploração: a biodiversidade. A partir daquele momento, foi colocado no 
mercado, como lembram Leocir Carpegiani e Adriano Canci (2000, p. 1): ñOs 
h²bridos surgiram em 1889, nos Estados Unidosò. Com esta disponibilidade 
biotecnológica, começou a corrida pelo domínio do mercado de sementes, 
por parte de grandes empresas transnacionais. (CAMPOS, 2007, p. 16) 

 
 

Portanto a op«o por esta pr§tica agr²cola, n«o ® um ato de mera ñpaix«oò, mas resulta 

de um conjunto que envolve a opção, a vontade e também o sonho de mostrar que 

outra sociedade é possível, na qual as pessoas tenham acesso aos alimentos, em 

quantidade e com a qualidade adequada, bem com a continuidade necessária, para 

que se fale em segurança alimentar. É por todo este conjunto que é possível dizer o 

seguinte:  

 
 

As sementes crioulas, mesmo sendo relegadas por setores da academia e 
por técnicos, como o exemplo citado, que a todo custo tentam torná-las 
pequenas e insignificantes ï por não terem uma produtividade tão expressiva 
-, no relato dos agricultores, quando plantadas em condições adequadas, 
podem assegurar produtividade e qualidade de vida aos camponeses, 
garantindo sua autonomia e independência. Há uma grande vontade dos 
agricultores, em demonstrar que as sementes crioulas poderão produzir em 
quantidade e qualidade, até melhor que aquelas que hoje são propriedades 
de transnacionais. (CAMPOS, 2007, p. 17)  

 
 

Nesta mesma linha demonstro o quanto está presente a preocupação com a 

sustentabilidade. Essa preocupação com a preservação dos recursos naturais é nítida 

na postura dos agricultores, percebida no desenvolvimento da pesquisa, mas não 

explorada, no momento inicial, pois não estava no eixo principal da pesquisa, portanto 

é esta que apresento neste momento:    

 
 

A prática de a cada safra produzir semente para a seguinte, fazia parte de 
uma rotina cultuada por minha família. Assim, estou desenvolvendo minha 
pesquisa num campo que tem uma ligação direta com minha história de vida 
e passa a garantir a compreensão de diversas posturas, costumes e atitudes 
dos meus pais. Entre elas, algumas bem específicas, como, especialmente, 
nos dias de chuva escolher entre as espigas de milho, as mais bonitas, com 
mais palhas, as maiores. Em seguida debulhar a ñponta e o p®ò da espiga, 
para aproveitar a parte do meio ï que começo a entender também, pelas 
leituras feitas que possuem melhor potencial genético -, com grãos mais 
uniformes, que facilitam o plantio. Também era uma tradição familiar não usar 
venenos; preservar árvores próximas a lugares úmidos, fontes e rios e outras. 
(CAMPOS, 2007, p. 19)  
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Ainda, de forma mais cristalina, observei, ao concluir a pesquisa na análise dos dados, 

inclusive registrei ao escrever a dissertação de mestrado, para a qual produzi um 

conjunto de dados levantados a partir da realidade verificada nos documentos 

existentes e também nas entrevistas realizadas, nesse sentido faço naquele momento 

a seguinte consideração: 

 
 

Outro ponto foi a relação desse processo com o desenvolvimento sustentável, 
na saúde e qualidade de vida da população, um debate que sempre procurei 
implementar na escola onde atuo. Foi um dos temas mais difíceis de tratar, 
por sua complexidade e também certo receio de profissionais da área em se 
envolver nas discussões. Na vida escolar, a dificuldade foi ainda maior em 
função da dificuldade de compreender a inter-relação existente entre a 
problemática do desenvolvimento com os conteúdos escolares. Porém, 
superadas as dificuldades, diversos colegas se integraram às atividades 
propostas nos projetos escolares, contando com participação expressiva do 
corpo docente e discente. Essa preocupação permite, no âmbito escolar, a 
divulgação das práticas culturais da região, principalmente na área da 
agroecologia, produtos orgânicos e milho crioulo. (CAMPOS, 2007, p. 21)  

 

Também é reforçada a visão de uma prática voltada para a segurança alimentar, como 

é perceptível na posição dos entrevistados:  

 
 

Há, por parte dos agricultores com os quais compartilhei os diversos 
momentos deste estudo, o compromisso com um desenvolvimento, 
realmente sustentável, com preservação da biodiversidade do ambiente e 
tradições culturais, nas propriedades de onde retiram seu sustento e da sua 
família. Sempre está presente a preocupação com as questões de maior 
amplitude, como descreve um dos líderes do MPA, Charles Reginatto, 
durante a entrevista que realizei: ñN·s temos hoje tamb®m uma campanha 
internacional que é da Via Campesina, que é a questão da semente 
patrim¹nio dos pobres a servio da humanidadeò. Essa postura ® uma forma 
de estímulo para qualquer pesquisador que pretende ser compromissado 
com alternativas de desenvolvimento que leve em consideração a capacidade 
intelectual dos excluídos e os conhecimentos que produzem e reproduzem a 
cada ato praticado ou em cada plantio.  (CAMPOS, 2007, p. 24/25)  

 
 

Percebe-se que a organização e a atuação dos agricultores não ficam restritas na 

busca da melhoria das sementes crioulas, pois disponibiliza o acesso a este debate a 

todos, principalmente no que trata da importância das sementes crioulas, para a 

garantia da subsistência e na produção de alimentos de qualidade, com a 

comercialização do excedente nas condições de qualidade que o produtor consome. 

A proposta defendida pelos agricultores de que a produção agrícola alternativa, livre 

das patentes, com independência, aproveitando os conhecimentos e a mão de obra  

da família  é uma forma de garantir a produção de alimentos na qualidade, na 
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quantidade e nos preços compatíveis com a realidade dos consumidores, portanto 

argumentos que vêm ao encontro da proposta da Segurança Alimentar e da Soberania 

Alimentar. 

Também reafirmo ï a partir da análise dos resultados da pesquisa ï o quanto estes 

agricultores preocupam-se com os aspectos da sustentabilidade, trabalhando com a 

utilização de tecnologias livres de procedimentos químicos, com diversificação das 

culturas, garantindo que os conhecimentos dos antepassados, sobre este modelo de 

produção, sejam utilizados, melhorados e transmitidos para as futuras gerações.  

Portanto, diante das considerações, facilmente perceptível o quanto está impregnada 

a prática de cultivo das sementes crioulas com os princípios da segurança alimentar, 

bem como da sustentabilidade, portanto, importante citar a seguinte consideração a 

respeito:  

 
 
Ainda descrevem os autores citados (2004, p. 383), a preocupação com a 
agricultura, voltada ao respeito com o solo e o ambiente sempre esteve 
presente na dimensão cultural de Anchieta, desencadeando uma forma 
alternativa de cultivo, que na verdade, era a única existente antes dos 
híbridos e dos agroquímicos, trata-se da agroecologia: ñA realiza«o de 
momentos de reflexão e debate tem sido muito importante para o 
desenvolvimento da agricultura do município, principalmente para o 
surgimento e afirmação da agroecologia, como uma proposta de melhoria das 
condições de vida dos agricultores, agricultoras e suas famílias, bem como 
do ambiente como um todo.ò (CAMPOS, 2007, p. 33)  
 

 

Vem ao encontro do discutido neste momento a posição de Ferreira e Brandenburg 

(1998, p. 310/311), ñO sistema alimentar necessita de pol²ticas que o faam 

sustentável. Essas políticas devem estar voltadas para a terra e também para o 

agricultor, o processador, o comerciante e o consumidor, exigindo relações 

equilibradas entre todos eles.ò  

Também, importante as considerações de Ferreira e Brandenburg (1998, p. 296), a 

qual indica as possibilidades de chegar ao ideal para segurana alimentar, ñPortanto, 

com diferentes ênfases, parece existir um consenso, nas posições que foram 

examinadas, de que a agricultura familiar é a forma social mais adequada para, na 

esfera da produção agropecuária, garantir a segurança alimentar e a agricultura 

sustent§vel.ò  

De forma semelhante, os autores se manifestam sobre outro aspecto fundamental 

envolvido na questão, o qual trata dos direitos, assim, Ferreira e Brandenburg (1998, 

p. 307), ñEm nosso ponto de vista, os ñdireitosò colocam-se como princípio organizador 
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fundamental dos dois temas: direito à alimentação, em quantidade e qualidade 

adequadas, e direito ao usufruto dos recursos naturais, como bens p¼blicos.ò  

A necessidade de observar o direito, segundo Ferreira e Brandenburg (1998, p. 307), 

provoca ñO deslocamento do eixo de an§lise para a quest«o dos direitos traz uma 

importante contribuição ao debate, uma vez que politizam-se os temas da 

sustentabilidade e da segurança alimentar, não mais permitindo que estes sejam 

reduzidos a meros desdobramentos das l·gicas econ¹micas.ò  

Por fim, Ferreira e Brandenburg (1998, p. 309), afirmam que é preciso tratar a questão 

da sustentabilidade e da segurança alimentar, a partir de consensos, ñO desafio de 

fazer confluir para o mesmo rumo os objetivos da segurança alimentar e da 

sustentabilidade na agricultura guarda enorme possibilidade de resolução quando 

pensadas as práticas de encontro e harmonia, entre diferentes atores sociais 

envolvidos com os dois temas.ò 

 

 

CONCLUSÃO  

 

 

A problemática ambiental, muitas vezes visualizada apenas no conservacionismo, 

demonstra a necessidade de aprofundamento das discussões. Diversas são as 

propostas que surgem então, sendo uma delas o critério da sustentabilidade, esta não 

é apenas uma definição conceitual, mas uma concepção de vida e de sociedade, 

sempre considerando aqui as áreas produtivas, porém esta deve ocorrer de forma 

planejada, com respeito e preservação aos recursos naturais.  

A segurança alimentar é um debate que permeia os meios sociais e também as 

instituições governamentais ou autoridades públicas. São ainda necessários que 

nesta discussão sejam considerados os excluídos, pois são eles os que infelizmente, 

são os carentes no processo, mas também alijados até da própria discussão. 

Segurança alimentar não se limita a produção e disponibilidade de alimentos, mas 

principalmente na relação produção/disponibilidade com o acesso das pessoas aos 

alimentos.  

Neste contexto, a prática agrícola nas pequenas propriedades apresenta-se como 

uma alternativa para a consolidação do processo de preservação ambiental com o da 
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segurança alimentar, evidentemente que isso ainda precisa ser objeto de 

aprofundamento nos estudos.  

Nesta seara, a organização dos agricultores e suas reflexões são elementos 

essenciais para qualquer solução da problemática ambiental e da segurança 

alimentar. É visível esta situação pela vocação agrícola de cada grupo de agricultores, 

comprometido com a segurança alimenta, sem descuidar das sementes e da 

produtividade.  

Também não pode ser deixada de lado a questão do acesso a terra, pois, em tese, 

não há produção sem o acesso do produtor a mesma. Da mesma forma, sendo o 

pequeno produtor agrícola apontado como potencializador da possibilidade de garantir 

a segurança alimentar, será preciso atenção especial para a questão agrária do país, 

pois há uma grande dificuldade de garantir uma efetiva Reforma Agrária, assegurando 

o acesso a terra aos pequenos produtores.  

Portanto, visualizando este cenário é notória a contribuição das sementes crioulas na 

segurança alimentar, considerando alguns elementos pontuais, como: a semente 

estar sob o controle do produtor; a produtividade ser adequada as necessidades; a 

prática agrícola ser compatível com a preservação dos recursos naturais; o cultivo de 

sementes crioulas sempre acontece na pequena propriedade.  

Como as sementes crioulas prestam-se perfeitamente a este conjunto de proposições 

e necessidades, ela contribui com a segurança alimentar, permitindo também a 

preservação dos recursos naturais, designado aqui sob o prisma da sustentabilidade.  

Fica a expectativa que o assunto não se esgota, ao contrário, apresenta-se como 

instrumento provocatório de aprofundamento de estudos, pesquisas e reflexões sobre 

a problemática apresentada. No entanto é fundamental que a mensagem seja 

compreendida como a da existência de possibilidades reais de superação dos atuais 

limites, transpondo deste modelo de produção agrícola para uma nova possibilidade 

que seja menos agressiva ao ambiente, ofereça maior qualidade aos alimentos, com 

menor carga de agroquímicos.  

Fazer uma reflexão nos termos da segurança alimentar é um ato indispensável para 

se falar em qualidade de vida e dignidade das pessoas, assegurando a todos o acesso 

a alimentação na qualidade, quantidade e regularidade adequada. Ainda, garantindo 

um ambiente de qualidade para esta e as demais gerações.   
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RESUMO 
 
O texto aborda uma pesquisa-intervenção em andamento que se inspira nas 
concepções Ecosófica de Félix Guattari e Ecomunitarista de Sirio Velasco, tendo 
como objetivo analisar a capacidade de reinvenção de si mesmo e do meio ambiente. 
O trabalho voluntário realizado junto à rede de comunidades Casa do Caminho, no 
qual os pesquisadores fazem parte, articulado com as atividades do Grupo de 
Pesquisa ñAs Tr°s Ecologias de F®lix Guattariò (CNPq/DGP), privilegia um tipo de 
análise respaldada pela atuação multiprofissional e pelo intercâmbio de saberes. 
Tanto os dados produzidos quanto os coletados no campo de pesquisa se dão em um 
permanente jogo de correspondência com o campo teórico-conceitual, enquanto são 
problematizadas algumas das temáticas que vêm sendo colocadas como desafio para 
a Educação Ambiental: a necessidade de valorizar a vida, de desenvolver atividades 
cooperativa e solidariamente, de cuidar o meio ambiente, de desejar um futuro melhor 
e, sobretudo, de romper com a alienação humana. A questão que impulsiona a 
pesquisa propõe examinar de que forma é possível produzir modos de coexistência 
que procurem romper com os processos alienantes, promovendo o cuidado consigo 
mesmo, o outro e o meio ambiente. Elaborá-la implica lidar com certos limites da 
aprendizagem tradicional, pois não basta refletir e conscientizar-se a respeito dos 
problemas socioambientais, é preciso tomar decisões e efetivamente produzir as 
mudanças necessárias ï na subjetividade humana, nas relações sociais e no meio 
ambiente. As reflexões desenvolvidas no texto são objetivos da ação na pesquisa, 
através do exercício de desnaturalização das instituições, bem como da noção de 
implicação colocada para o sujeito cognoscente. Estamos cientes das limitações 
impostas pela lógica capitalista, mas em nossas incursões prático-teóricas somos 
testemunhas da força de transformação que o trabalho colaborativo em rede 
proporciona. Temos experimentado modos de coexistência que procuram enfrentar 
as complexas questões socioambientais do nosso tempo, enquanto criamos 
alternativas para solucionar problemas cotidianos, toda vez que nos reinventamos 
como seres humanos e descobrimos outras formas de intercâmbio com os ambientes 
em que estamos inseridos. 
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RESUMEN 
 
El texto que traemos a colación constituye un estudio incipiente para una 
investigación-acción que, inspirada en las concepciones ecosófica de Félix Guattari y 
ecomunitarista de Sirio Velasco, pretende analizar la capacidad de reinvención del ser 
humano y del medio ambiente. El trabajo mancomunado de la red de comunidades 
Casa de Camino (donde los investigadores se hallan insertados) y el Grupo de 
Investigaci·n ñLas Tres Ecolog²as de F®lix Guattariò (CNPq/DGP), privilegia un tipo de 
análisis respaldado por la actuación multiprofesional y por el intercambio de saberes. 
Tanto los datos producidos como los recolectados en el campo de investigación se 
corresponden con el campo teórico-conceptual. En este sentido, se problematizan 
algunas de las temáticas apuntadas como desafío para la Educación Ambiental: la 
necesidad de valorizar la vida, de desarrollar actividades cooperativa y solidariamente, 
de cuidar el medio ambiente, de desear un futuro mejor y, sobretodo, de romper con 
la alienación humana. La cuestión que impulsa nuestra investigación es la siguiente: 
cómo se  pueden producir modos de coexistencia que rompan con los procesos 
alienantes, promoviendo el cuidado consigo mismo, con el otro y con el medio 
ambiente? Lo cual implica lidiar con ciertos límites del aprendizaje tradicional, pues no 
basta reflexionar y concientizar sobre los problemas socioambientais. Es preciso, 
además, tomar decisiones y  producir los cambios necesarios en la subjetividad 
humana, en las relaciones sociales y en el medio  ambiente. Las reflexiones expuestas 
en el texto son objetivos de la acción en la investigación, a través del ejercicio de 
desnaturalización de las instituciones, así como, de la noción de implicación colocada 
para el sujeto cognoscente. En nuestras incursiones prático-teóricas hemos sido 
testigos de la fuerza de transformación que el trabajo colaborativo en rede 
proporciona, amén de que estamos conscientes de las limitaciones actuales que la 
lógica capitalista nos impone. Asimismo, hemos experimentado modos de 
coexistencia que pretenden enfrentar las complejas cuestiones socioambientais de 
nuestro tiempo, en tanto creamos alternativas de solución de los problemas cotidianos 
cada vez que nos reinventamos como seres humanos y descubrimos otras formas de 
intercambio e interacción con los ambientes de los que formamos parte.  
 
Palavras-chave: Análise multiprofissional. Ecosofia. Plantio comunitário 
agroecológico. Ecomunitarismo. Cuidado. 
 
Palabras-clave: Análisis multiprofesional. Ecosofía. Cultivo comunitário agro-
ecológico. Ecomunitarismo. Cuidado.  
 
EIXO 2. Soberania Alimentar, Agroecologia e Educação Ambiental (Debate Teórico e 
Experiências Práticas). 
 
 

REDE DE COMUNIDADES CASA DO CAMINHO: CAMPO DE ANÁLISE 

 

 

O trabalho voluntário em rede solidária, realizado desde 1998, permite o atendimento 

de forma gratuita, especialmente, às camadas mais pobres da cidade de Pelotas/RS. 
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Sua atuação consiste, fundamentalmente, no tratamento dos enfermos e na 

orientação da população sobre a prevenção de doenças e o cuidado com o meio 

ambiente. Na Casa do Caminho52 (Organização Não Governamental, coordenada por 

Marcolina Tacca, mais conhecida como Irmã Assunta), realiza-se o plantio 

agroecológico de plantas medicinais, verduras e legumes para consumo dos 

voluntários. Faz-se uso de práticas alternativas à medicina tradicional, envolvendo a 

produção artesanal de homeopatias e fitoterápicos, essências florais e xaropes, bem 

como a aplicação de reiki, massoterapia, medição de glicose e pressão arterial, 

acupuntura, jin shin jyutsu, massagem haitiana, atendimento psicossocial, entre outras 

práticas na área da saúde e da intervenção socioambiental. 

A ação comunitária desenvolvida pela comunidade-pesquisadora53, articulada com as 

atividades do Grupo de Pesquisa54 ñAs Tr°s Ecologias de F®lix Guattariò (CNPq/DGP), 

acontece junto à rede de comunidades Casa do Caminho e é respaldada pela análise 

multiprofissional, privilegiando a intervenção que vem sendo realizada a partir de 

nossa inserção em algumas das comunidades vinculadas à rede Casa do Caminho. 

Nossa primeira intervenção foi realizada na comunidade São João Batista (Av. 

Domingos de Almeida, 1117 ï Bairro Areal, Pelotas/RS), a partir de maio de 2013, 

com o plantio orgânico de plantas medicinais e a revitalização do Jardim dos 

Sentidos55. Os desdobramentos da ação comunitária têm continuidade nas atividades 

desenvolvidas na comunidade Casa do Caminho (Rua Zeferino Costa, 129 ï Bairro 

                                            
52 http://www.youtube.com/watch?v=FgVLxvXk3-U&feature=youtu.be 

53 A comunidade-pesquisadora extrapola os limites do conhecimento científico, incluindo saberes 
oriundos das atividades desenvolvidas por ativistas da Educação Ambiental, educadores sociais, 
espiritualistas,  cuidadores, artistas, entre outros agentes sociais, que não utilizam metodologias 
científicas como fundamento de suas pesquisas. Inspira-se na concepção de grupo-pesquisador, ñno 
qual cada participante da pesquisa está ativo em todas as etapas dessa pesquisa (...) e pode interferir 
no devir da pesquisa. Isso garante a chamada de formas variadas de racionalidade e a possibilidade 
de que outras fontes de conhecimento, não racionais e sim emocionais, intuitiva, sensíveis, 
imaginativas e motrizes, entrem em jogo. (...) Não se trata de um grupo de pesquisa, mas de um ser 
coletivo, que se institui no início da pesquisa como grupo-sujeito do seu devir. Gostamos de dizer que 
ele age na pesquisa como se fosse um único pensador, percorrido de caminhos diversos, às vezes 
contradit·rios, que se encontram, tecem juntos ou divergemò. (GAUTHIER, 2009, p. 05 e 07) 

54 O Grupo de Pesquisa ñAs Tr°s Ecologias de F®lix Guattariò (CNPq/DGP) examina as rela»es entre 
ética, estética e Educação Ambiental. 

55 O Jardim dos Sentidos é um espaço externo da comunidade São João Batista utilizado para realizar 
práticas de meditação e de sensibilização com relação si mesmo, os outros e ao meio ambiente. 

http://www.youtube.com/watch?v=FgVLxvXk3-U&feature=youtu.be
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Três Vendas, Pelotas/RS) e, posteriormente, na comunidade Lar Amigos de Jesus56 

ï Travessão do Porto Bettin, Coxilha dos Campos, Primeiro Distrito de Canguçu/RS. 

Trata-se de uma pesquisa-intervenção em andamento, inspirada nas concepções 

Ecosófica de Félix Guattari e Ecomunitarista de Sirio Velasco, que tem como objetivo 

analisar a capacidade de reinvenção de si mesmo e do meio ambiente. Um 

dispositivo57 em que o pesquisador se aproxima e se distancia do objeto, colocando 

em dúvida espaços de ensino-aprendizagem que obstaculizem o encontro humano, 

que reduzam o tato, o contato e a interação. Um dispositivo multiprofissional, de 

saúde, interdisciplinar, agroecológico, com possibilidades de efeitos educativo-

ambientais. 

A pesquisa-intervenção envolveu uma série de acontecimentos, muitos deles sem um 

planejamento prévio, já que essa atitude de abertura ao novo, ao fluxo dos 

acontecimentos, necessidades e demandas, faz com que aproveitemos os caminhos 

que vão surgindo e nos envolvemos com isso, ampliando e fortalecendo a rede de 

comunidades vinculadas à Casa do Caminho. 

Este texto, fruto do entrecruzamento de diferentes pesquisas e perspectivas ï a de 

um sociólogo, dois biólogos e uma psicóloga, se propõe examinar a ação comunitária 

onde todos são voluntários atuantes. Tanto os dados produzidos quanto os coletados 

no campo de pesquisa, se dão em um permanente jogo de correspondência com o 

campo conceitual, enquanto são problematizadas algumas das temáticas que vêm 

sendo colocadas como desafio para a Educação Ambiental: a necessidade de 

valorizar a vida, de desenvolver atividades cooperativa e solidariamente, de cuidar o 

meio ambiente, de desejar um futuro melhor e, sobretudo, de romper com a alienação 

humana. 

Para compreender a dimensão de alienação em nosso tempo é preciso entender que 

não só deixamos de ser donos de nossos destinos, vendendo nossa força de trabalho 

e abrindo mão de atributos e qualidades potenciais ï como sugere a concepção 

                                            
56 Atualmente (Agosto de 2014) funciona sistematicamente na comunidade Lar Amigos de Jesus o 
atendimento ao público da região rural de Canguçu/RS, através do uso de fitoterápicos, aplicação de 
Reik, Massoterapia e atendimento psicossocial. 

57 Os dispositivos são analisadores, artificiais ou naturais, que proporcionam a explicação de problemas 
socioambientais e fornecem pistas para a resolução destes. Quando inventados e implantados podem-
se ñvaler de qualquer recurso (procedimentos art²sticos, pol²ticos, dram§ticos, cient²ficos, etc.), qualquer 
montagem que torne manifesto o jogo de forças, os desejos, interesses e fantasmas dos segmentos 
organizadosò (BAREMBLITT, 1992, p.135). 
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marxista, concebida a partir da análise da economia capitalista em franca expansão 

na Europa da Revolução Industrial ï mas também elimina, gradualmente, de nossos 

corpos a capacidade de lidar com imprevistos, oscilações e incertezas. 

A relação do trabalhador com sua atividade laboral é alienada porque esta, assim 

como o produto e o benefício econômico, não lhe pertence. Todavia, além dos 

problemas atrelados à divisão social do trabalho, torna-se imprescindível avançarmos 

na análise, pois na contemporaneidade alienação também significa diminuição da 

capacidade de pensar e agir por conta própria, falta de engajamento político, 

crescente sentimento de solidão e isolamento, inércia intelectual, passividade diante 

dos problemas socioambientais, embotamento da criatividade e da expressão, 

indiferença e falta de cuidado com os outros e o mundo, perturbação mental, falta de 

sensibilidade, inatividade física58, entre outros aspectos.  

A comunidade-pesquisadora compreende que é importante romper com um tipo de 

alienação que, na atualidade, passa a ser entendida como condição normal dos 

corpos, como se a apatia, o desejo59 fraco e a falta de potência60 fossem 

características da própria natureza humana. 

A questão que nos impulsiona propõe examinar de que forma é possível produzir 

modos de coexistência que procurem romper com os processos alienantes, 

promovendo o cuidado consigo mesmo, o outro e o meio ambiente. Elaborá-la implica 

lidar com certos limites da aprendizagem tradicional, pois não basta refletir e 

conscientizar-se a respeito dos problemas socioambientais, é preciso tomar decisões 

                                            
58 As estatísticas atuais sugerem que 31% da população mundial é considerada inativa fisicamente, 
sendo que no Brasil o percentual avança para 49,2% (HALLAL, 2012). 

59 O desejo ñ® essencial e imanentemente produtivo, gera e ® gerado no processo mesmo de invenão, 
metamorfose ou ócria«oô do novo. Sua ess°ncia n«o ® exclusivamente ps²quica, pois participa de todo 
o real. Correspondente aproximadamente ao que Nietzsche denominou óVontade de Pot°nciaô, ao que 
Espinoza chamava óSubst©nciaô e os est·icos óAcontecimento incorporalô, que resulta do encontro entre 
os corpos (devir). Igualmente o desejo (assim entendido) tem afinidade com o óvirtualô bergsoniano, 
com as óquantidades intensivasô em Kant e com as óimpress»es intensivasô em Hume. Esse desejo atua 
em todo e qualquer âmbito do real, não carece do objeto, ignora a lei e não precisa ser simbolizado 
porque se processa sempre de forma inconsciente. Não tende à morte porque constitui a essência da 
vida como óEterno Retorno das Diferenas Absolutasô. Assim entendido, o desejo também está 
parcialmente submetido a entidades repressivas, mas essas não são exclusivamente psíquicas, e sim 
um complexo conjunto ao mesmo tempo político, econômico, comunicacional, etc. Na esquizoanálise 
de Deleuze e Guattari, o desejo é imanente ¨ produ«o, da² o conceito de produ«o desejanteò 
(BAREMBLITT, 2002, p.144). 

60 Potência, na Análise Institucional, refere-se ñ¨s capacidades virtuais ou atuais de produzir, inventar, 
transformar, etc. Em geral, a potência designa a magnitude das forças geradoras do radicalmente novo, 
criador de vidaò (BAREMBLITT, 2002, p.163). 
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e efetivamente produzir as mudanças necessárias ï na subjetividade humana, nas 

relações sociais e no meio ambiente.  

A fim de analisar alguns processos cognitivos que consigam mobilizar o humano em 

torno da reinvenção de si mesmo e do mundo, realizamos um trabalho de campo em 

conjunto que visa potencializar algumas das potências humanas: as capacidades 

emocionais, inventivas, afetivas, intuitivas e, sobretudo, relacionais. Sabendo que os 

corpos intensos são antíteses dos alienados, pois desejam, inventam, pulsam, 

contestam burocracias e hierarquias, anseiam por potência e fluidez. Apontamos para 

a criação de dispositivos que intensifiquem o humano, transpondo movimentos 

repetidos e condutas esperadas, tornando-nos capazes de produzir outras formas de 

coexistência, novas maneiras de viver e nos relacionar.  

A análise preliminar evidencia a necessidade de promovermos pesquisas implicadas, 

que demandem o envolvimento direto do pesquisador, capazes de propor modos de 

coexistência que ultrapassem os limites impostos pelos processos de alienação na 

contemporaneidade. Iniciativas prático-teóricas que fomentem a intervenção do 

pesquisador em seu campo de pesquisa, bem como os processos autogestivos, a 

inventividade e a autonomia de grupos e pessoas. Procura esclarecer a concepção 

filosófica, os objetivos e peculiaridades de um processo aberto à multiplicidade de 

saberes. Expõe as relações entre o conteúdo propriamente teórico e uma prática de 

pesquisa que coloca em relevância o contato com o impensado, pondo em dúvida os 

valores que sustentam certas normas, regras, modelos e padrões instituídos, 

propondo a transmutação destes. 

 

 

A IMPLICAÇÃO DO PESQUISADOR EM SUA PESQUISA: ASPECTOS TEÓRICO-

METODOLÓGICOS 

 

 

A pesquisa-intervenção provoca rupturas nas perspectivas colocadas pelo movimento 

da Pesquisa-Ação61 (THIOLLENT, 1998), principalmente naquelas referentes às 

                                            
61 No projeto da Pesquisa-Ação, contraponto radical ao positivismo na defesa de uma teoria 
amalgamada na ação comprometida do pesquisador, a busca de dados inclui testemunhos, associa 
entrevistas, questionários, análise de conteúdo e restituição das informações aos pesquisados. Visa, 
muitas vezes, à tomada de consciência e à mudança de comportamento. Propõe que teoria e ação 
estejam imbricadas na pesquisa. 
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relações entre teoria e prática, entre sujeito e objeto. As reflexões desenvolvidas neste 

texto são objetivos da ação na pesquisa, através do exercício de desnaturalização das 

instituições62, bem como da noção de implicação colocada para o sujeito cognoscente.  

A análise implicada (LOURAU, 2004) permite compreendermos nosso envolvimento 

enquanto alternamos posições como sujeitos e objetos da pesquisa, colocando em 

questão certos postulados de objetividade, neutralidade, imparcialidade que balizam 

a ciência clássica. 

Nessa perspectiva, sujeito e objeto se misturam, ou seja, quem conhece é conhecido, 

quem analisa é analisado ao mesmo tempo em que intervimos sobre a realidade. 

Saberes acumulados e inclinações pessoais cedem espaço aos afetos, tendo em vista 

a abertura dos pesquisadores às interferências e sucessivas recomposições 

suscitadas pelo meio.  

Trata-se de um tipo de pesquisa constituída por uma coletividade que vem se 

associando para realizar tarefas específicas, com propósitos claramente definidos, em 

lugares consensualmente determinados, conforme segue: 1) Plantio orgânico de 

plantas medicinais; revitalização do Jardim dos Sentidos ï espaço utilizado para 

realização de práticas meditativas e de sensibilização com relação a si mesmos, o 

outro e o meio ambiente (na comunidade São João Batista); 2) Plantio comunitário 

agroecológico; atendimento clínico psicossocial (na comunidade Casa do Caminho); 

e 3) Processo de criação e implantação da comunidade; mutirões agroecológicos; 

atendimento clínico psicossocial (na comunidade Lar Amigos de Jesus). 

O fundamento da pesquisa é a complexidade, onde variadas conexões são 

estabelecidas a todo o momento, em um fluxo constante de desterritorialização e 

reterritorialização existencial. O principal desafio do trabalho realizado tem sido: 

reinventar se reinventando, ajudando-se mutuamente, acessando devires, 

acreditando em intuições, valorizando o outro em suas diferenças, mostrando-se 

como se vê, expressando-se tal como se sente, ampliando o conhecimento de si 

                                            
62 Institui«o ñs«o §rvores de decisões lógicas que regulam as atividades humanas, indicando o que é 
proibido, o que é permitido e o que é indiferente. Segundo seu grau de objetivação e formalização, 
podem estar expressas em leis (princípios-fundamentos), normas ou hábitos. Toda instituição 
compreende um movimento que a gera: o instituinte; um resultado: o instituído; e um processo: da 
institucionalização. Exemplos de instituições são: a linguagem, as relações de parentesco, a divisão 
social do trabalho, a religião, a justiça, o dinheiro, as forças armadas, etc. Um conglomerado importante 
de instituições é, por exemplo, o Estado. Para realizar concretamente sua função regulamentadora, as 
instituições materializam-se em organizações e estabelecimentos. As origens das instituições são 
dif²ceis de determinarò. (BAREMBLIT, 2002, p. 156 e 157) 
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mesmo, agindo e pensando com o corpo inteiro em movimento, colocando-se em 

situações não normais (com relação às normalidades instituídas), vivendo estados 

distantes do equilíbrio, lidando com acontecimentos inesperados. Enfim, arriscando-

se para além dos lugares seguros e confortáveis. 

Tudo se passa dentro de um campo de forças onde corpos se encontram, trocam, 

disputam, fazem alianças, entram em conflitos, dissolvem-se, realizam intercâmbios, 

transmutam. Onde uma infinidade de elementos ético-estéticos se compõe em 

determinado tempo-espaço, gerando potenciais de comunicação transversalizantes, 

linhas de fuga, novos lugares de passagem.  

A comunidade-pesquisadora aposta na importância de produzir alternativas teórico-

práticas que nos ajudem a pensar em um tipo de aprendizado que não exclua os 

aspectos afetivos, vivenciais, auto reflexivos, de construção e desmoronamento, e, 

sobretudo, nos dê pistas de como criar um dispositivo de intervenção biopsicossocial 

que potencialize o desejo de reinventarmos a nós mesmos e o ambiente que estamos 

inseridos.  

As relações que se tecem na comunidade-pesquisadora promovem um ambiente 

educativo de conhecimento, diálogo, troca de opiniões, histórias de vida, 

compreensões sobre o trabalho realizado, entendimentos sobre o mundo, dentre 

outros aspectos que vão produzindo transformações pessoais em cada participante. 

Essa reinvenção de si está vinculada ao convívio em grupo, em seu trabalho voluntário 

e em sua vida. Nesse sentido, a aprendizagem da comunidade-pesquisadora se dá 

nas relações com pessoas (no atendimento clínico psicossocial), com a terra, com os 

elementos da natureza e com as plantas na horta, no uso de ferramentas e na criação 

de alternativas para resolver situações no convívio comunitário. De qualquer forma, a 

aprendizagem abrange o diálogo, o olhar, o gestual, risos, lágrimas, o 

compartilhamento de pensamentos e emoções nos encontros presenciais e nos 

ambientes virtuais (Facebook, e-mail, chat, etc.).  

Uma atitude aberta às experiências vividas no campo de pesquisa requer o 

rompimento com nossos apegos pessoais para que se torne possível a criação de 

novos territórios existenciais, outros modos de coexistência. Nesse sentido, 

analisamos as transformações que ocorrem em nossas vidas e como isso se reflete 

na intervenção que realizamos na rede de comunidades Casa do Caminho, e vice 

versa. Existem momentos que precisamos superar a acomodação, modificar rotinas 

familiares, compromissos pessoais assumidos para realizar as tarefas que 
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coletivamente definimos e nos comprometemos. Isso implica força de vontade, 

determinação, resiliência, enfim, um desejo forte. 

Vem ficando cada vez mais clara para nós a necessidade de desenvolver 

metodologias que priorizem processos criativos e pesquisas implicadas, capazes de 

solucionar problemas e lidar com as demandas que emergem do campo de pesquisa. 

Entendemos que, dessa forma, tornar-se-á possível uma mudança de pensamentos 

e paradigmas para o desenvolvimento de outras formas de viver em sociedade, 

contemplando a ecologia e tendo como prioridade a vida em seu aspecto mais amplo 

e não somente o humano. 

A Ecosofia de Felix Guattari (1990) nos fornece algumas pistas nesse sentido, 

indicando a importância de lidarmos com as ecologias ambiental, mental e social de 

forma integrada, onde o corpo do pesquisador é considerado vetor de mudanças e 

transformações. Aponta para a complexidade e a indissociabilidade dos problemas 

ligados ao meio ambiente, à subjetividade humana e às relações sociais, aproximando 

atitude ecológica e pensamento filosófico.  

A Ecosofia expressa a necessidade de fazermos emergir um pensamento que 

ultrapasse os limites da lógica cartesiana, desinstalando o humano como centro e 

medida de todas as coisas. Para Guattari, é necessário que o conhecimento avance 

a tal ponto que possamos compreender o ser humano integrado com os demais seres 

vivos, rompendo as fronteiras que separam natureza humana e recursos naturais. 

Somente poderá emergir um questionamento mais amplo acerca das normas e 

premissas sociais através de articulações políticas e práticas cotidianas imbricadas 

com a ação do pesquisador em seu campo de empírico. 

O campo do empírico, aqui entendido como campo de intervenção63, é um espaço 

delimitado pelas possibilidades que vão surgindo ao longo do processo de pesquisa e 

permite que nos desloquemos através do fluxo dos acontecimentos64, em consonância 

                                            
63 £ o ñper²metro que delimitar§ o espao dentro do qual se planejar«o e executar«o estrat®gias, 
logísticas, táticas e técnicas que, por sua vez, deverão operar neste âmbito específico para transformá-
lo de acordo com as metas propostas. Está em estreita dependência do campo de análise, desde o 
qual será compreendido, pensado. Só se intervém quando se compreende, sendo que posteriormente 
se compreende ¨ medida que se interv®mò. (BAREMBLITT, 2002, p. 140) 

64 Acontecimento ® o ñato, processo e resultado da atividade afirmativa do acaso. £ o momento de 
aparição do novo absoluto, da diferença e da singularidade. Estes atos, processos e resultados, 
consequências de conexões insólitas que escapam das constrições do instituído ï organizado, 
estabelecido, são o substrato de transformações de pequeno ou grande porte que revolucionam a 
História em todos os seus níveis e âmbitos. O acontecimento atualiza as virtualidades, cuja essência 
não coincide com as possibilidades. O virtual n«o existe, mas faz parte da realidadeò (BAREMBLITT, 
2002, p.134). 
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com as portas que se abrem e se fecham no curso da intervenção. Constitui-se como 

uma espécie de aventura por territórios desconhecidos, em virtude do permanente 

processo de transformação e adequação às demandas que surgem no cotidiano do 

espaço em que a comunidade-pesquisadora intervém e analisa. O campo de 

intervenção vem funcionando como um dispositivo intensificador da capacidade de 

lidarmos com imprevistos e incertezas em nossos próprios corpos. Mostra-se repleto 

de potencialidade imaginativa proliferadora de outros modos de subjetivação, cheio 

de oscilações, surpresas, dúvidas, inquietações, uma autêntica fonte produtora de 

sentidos para às vidas daqueles que ali atuam. 

Entretanto, para a intervenção acontecer, um agenciamento coletivo (GUATTARI, 

1981 e 1992) se processa e vem conectando acontecimentos distintos, até mesmo 

contraditórios, que constituem nosso trabalho coletivo: o atendimento clínico 

psicossocial; os encontros de formação na área da Saúde Mental, coordenado pelo 

prof. Dr. Alfredo Guillermo Martin Gentini (FURG/PPGEA); as reuniões do grupo de 

estudo As Três Ecologias de Félix Guattari (do qual fazem parte os autores deste 

texto); os mutirões agroecológicos nas comunidades; o texto criado coletivamente; a 

partilha de sonhos e utopias; as inúmeras conversas a respeito de questões pessoais 

e não acadêmicas; os múltiplos afetos que passaram a nos aproximar, entre outros 

acontecimentos. 

Boa parte do processo de intervenção vem sendo registrado em um Diário de Campo 

coletivo65, onde anexamos textos digitalizados, fotografias e links de audiovisuais, 

divulgamos informações, combinamos ações conjuntas, fazemos anotações sobre 

tarefas desenvolvidas, reflexões críticas e percepções pessoais. Trata-se da memória 

dos desdobramentos prático-teóricos de quatro pesquisadores dispostos a enfrentar 

o paradoxo de ocuparem a posição de sujeito e de objeto da pesquisa. Este recurso 

metodológico vem se constituindo como um potente analisador66 e contribui na 

geração de dados e conhecimentos novos para a pesquisa, assim como um 

dispositivo articulador da rede de parceiros. 

                                            
65 O Diário de Campo coletivo, criado em setembro de 2013 no Facebook (rede social que utiliza a 
plataforma Internet), chama-se grupo Plantio Comunitário. Mais informações consultar o site: 
https://www.facebook.com/groups/1417933951763111/. Para acessar o Grupo é necessário enviar 
mensagem solicitando inclus«o como ñparticipanteò. 

66 Analisador ® ñqualquer recurso (procedimentos artísticos, políticos, dramáticos, científicos etc.), 
qualquer montagem que torne manifesto o jogo de forças, os desejos, interesses e fantasmas dos 
segmentos organizadosò. (BAREMBLIT, 2002, p. 135) 

https://www.facebook.com/groups/1417933951763111/
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Nesse aspecto a Ecosofia se relaciona com o Ecomunitarismo, na medida em que 

existe uma atitude de cooperação e solidariedade para o enfrentamento dos 

problemas socioambientais e, com isso, o desenvolvimento de valores humanos que 

estão sendo suprimidos numa sociedade competitiva, individualista e egoísta. 

 

 

ECONOMIA ECOLÓGICA E SOLIDÁRIA: O PLANTIO COMUNITÁRIO 

AGROECOLÓGICO NA PERSPECTIVA DO ECOMUNITARISMO 

 

 

O processo de intervenção no plantio comunitário agroecológico67 é analisado sob o 

ponto de vista da economia ecológica e solidária do Ecomunitarismo, que se refere a 

uma forma específica de ação comunitária, nova proposta de sociedade e de relação 

do humano com o ambiente.   

O Ecomunitarismo se justifica na ideia de que o atual modelo econômico não resolverá 

os graves problemas ambientais decorrentes da poluição e degradação crescente dos 

bens naturais, além da fome, miséria, guerras, dentre outras problemáticas sociais, 

inerentes ao enriquecimento de uma parcela mínima da população mundial 

(VELASCO, 2012). Por isso, propõe que se organizem ações em que o cuidado com 

a vida guie aspectos econômicos e sociais em uma perspectiva ecológica e solidária. 

E, mesmo que essas intervenções socioambientais possam parecer difusas e em 

pequena proporção em relação ao modelo hegemônico, atualmente, muitas pessoas 

estão construindo sítios, ecovilas, coletivos (urbanos e rurais), enfim, agrupamentos 

humanos e ações sociais comunitárias na perspectiva do trabalho colaborativo em 

rede. 

Segundo Miguel Altieri (2004), a agroecologia inclui as dimensões ecológicas, sociais 

e culturais, utilizando os próprios recursos da unidade de produção agrícola ou 

próximo a ela, na perspectiva de uma auto sustentabilidade do sistema, sendo a 

preservação e ampliação da biodiversidade fundamentais nesse processo. A 

                                            
67 O plantio comunitário agroecológico é uma forma de cultivar a terra, mas também, as mentes e  os 
corações em uma perspectiva que pretende desenvolver ações humanas coletivas voltadas à 
solidariedade, à participação, o convívio, à autonomia e aos processos autogestivos para o 
fortalecimento de valores ético-estéticos na concepção de relações sociais menos alienantes. Neste 
sentido, os processos de reinvenção de si e do mundo podem desdobrar-se na intervenção 
socioambiental, pressupondo interações complexas entre os seres e a natureza.  
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agricultura é vista como um ecossistema, levando em conta as interações ecológicas 

e fazendo uso das mesmas para a produção agrícola. Esta noção de agroecologia, 

que vai ao encontro do Ecomunitarismo, tem inspirado nossa pesquisa. 

Buscamos na prática da agroecologia um trabalho comunitário e voluntário em uma 

atitude de comunhão com a natureza, de integração campo-cidade e de aproximação 

das pessoas através de uma vizinhança solidária. Assim, o plantio orgânico de plantas 

medicinais nas comunidades da rede Casa do Caminho contribui para a 

sustentabilidade na produção dos fitoterápicos e, no caso das frutas, verduras e 

legumes, para o consumo de alimentos saudáveis. O plantio está relacionado com a 

promoção da saúde humana e ambiental, pois essas plantas servirão para o 

tratamento homeopático das pessoas atendidas, principalmente aquelas oriundas das 

camadas mais pobres da sociedade.  

Para efetivar as propostas Ecomunitaristas, a Educação Ambiental deve combinar 

ensino-aprendizagem com ação comunitária, seja na sala de aula ou nos espaços 

não-formais de ensino (VELASCO, 2008). 

O processo de ensino-aprendizagem no plantio comunitário agroecológico pressupõe 

um ambiente educativo onde o humano se relacione com a terra, com as plantas, as 

sementes e os demais seres vivos e não vivos. Esse ambiente ramifica-se nas 

interações com outros tempos-espaços, seja na hora do almoço ou café, na conversa 

com voluntários e pessoas da comunidade que buscam terapias alternativas. 

Entendemos que a aprendizagem nesse espaço não-formal se dá por meio do diálogo, 

da troca de saberes, do convívio, da constituição de novas formas de organização 

social.  

Um momento interessante no processo da intervenção aconteceu no Jardim dos 

Sentidos, quando realizamos uma experimentação de sensibilização envolvendo a 

relação consigo mesmo, com os outros e com o meio ambiente. A experiência foi 

desenvolvida com a turma da disciplina ñCorpo e Meio Ambienteò do curso de 

Licenciatura em Dança, da Universidade Federal de Pelotas. Nesse sentido, 

ampliamos as finalidades do espaço, tornando um território comum a outros grupos, 

pessoas e processos de ensino-aprendizagem através da arte. 

Segundo Lopez Velasco (2005), o restabelecimento de uma vizinhança solidária e 

atenta à melhoria da qualidade de vida no bairro é uma tarefa de primeira importância 

na mudança das relações inter-humanas e entre os homens e o meio ambiente. A 

educação formal e os meios de comunicação são dois espaços fundamentais para a 
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crítica Ecomunitarista e as novas tecnologias de comunicação permitem criar brechas 

na muralha que os meios de comunicação, principalmente a TV, constroem 

diariamente em volta do capitalismo. 

Vale a pena destacar também as atividades desenvolvidas com a vizinhança da 

comunidade São João Batista, o trabalho comunitário, a plantação de um Ipê na frente 

da casa de um dos pesquisadores, as conversas sobre nossas atividades em reuniões 

formais e informais, proporcionando um envolvimento mais comprometido dos 

membros do Grupo de Pesquisa. No dia três de maio de 2014, deu-se início o 

atendimento na comunidade Lar Amigos de Jesus ï Travessão do Porto Bettin, 

Coxilha dos Campos, Primeiro Distrito de Canguçu/RS. Na ocasião foi inaugurado o 

atendimento terapêutico naquela comunidade, no galpão do Sr. Dejalmiro Adão 

Machado e sua esposa Sirlei Moreira. Este espaço da rede de comunidades Casa do 

Caminho acolheu um trabalho coletivo, envolvendo relações de amizade e 

colaboração. Pessoas da cidade (voluntários da Casa do Caminho) e da região rural 

de Canguçu ajudaram na organização do local, em uma perspectiva de trabalho em 

rede. O processo começou com a preparação dos canteiros da horta e o cultivo de 

verduras, legumes, árvores frutíferas e plantas medicinais, com o qual propiciaram-se 

vínculos de companheirismo e aprendizado conjunto entre saberes da cidade e do 

campo.  

Em muitos momentos tivemos a participação de colegas, amigos, voluntários de 

outras comunidades, pessoas curiosas e dispostas a contribuir mesmo que 

temporariamente, significando um movimento integrativo na horta, proporcionando 

colaboração no trabalho, diálogo e aprendizado conjunto. Pelo qual a horta se constitui 

como um espaço que tece relações, vincula o ser humano com o cultivo da terra 

produzindo novos sentidos para sua própria existência.  

A divulgação das atividades do Grupo através do Facebook evidencia o papel 

mobilizador das redes sociais, que tem sido capaz de agregar à comunidade-

pesquisadora em torno da rede de comunidades Casa do Caminho, que inclui a 

participação ativa de educadores sociais, espiritualistas, artistas, pesquisadores 

acadêmicos, cuidadores, professores, agentes culturais, ativistas da Educação 

Ambiental, entre outros atores sociais.  

Analisando o vivenciado, percebemos como o trabalho colaborativo e solidário, assim 

como as relações sociais estabelecidas, potencializam as ações da comunidade-

pesquisadora, na reinvenção de si e do meio ambiente. Retomando uma publicação 



 

 189 

disponível no Facebook (setembro de 2013), que remete a concepção utópica do 

Ecomunitarismo, um dos pesquisadores compartilha o sonho que se concretiza com 

a escrita deste texto, indicando que o desejo e a imaginação humana têm a força de 

impulsionar a proposição de alternativas concretizáveis.   

Acreditamos no potencial de transformação social do plantio comunitário 

agroecológico, do ponto de vista de uma economia ecológica e solidária, como 

proposta alternativa de agricultura familiar socialmente justa, economicamente viável 

e ecologicamente sustentável. Constituindo-se em novas relações ambientais que 

fazem contraste com a agricultura convencional, na qual o uso de agrotóxicos causa 

sérios problemas para o ecossistema e doenças nos agricultores e consumidores 

desses alimentos, sem a devida preocupação com o bem estar humano da atual e 

das próximas gerações. 

A produção agroecológica, de acordo com o que estamos experimentando no 

cotidiano do plantio comunitário na rede Casa do Caminho, aponta para um trabalho 

em que todos se beneficiam de produtos e serviços. É uma prática comum, por 

exemplo, colaborar com a manutenção dos espaços ou com o atendimento ao público 

e usufruir gratuitamente das terapias alternativas, medicações fitoterápicas e 

alimentos orgânicos produzidos nas comunidades, enquanto são rompidas algumas 

das fronteiras entre produtores e consumidores, urbano e rural. 

Um dos aspectos importantes a serem questionados no atual contexto é a visão 

hierárquica e separatista entre campo e cidade, que vem sendo cunhada 

historicamente no Brasil. A superação dessa lógica exige a construção de modos de 

coexistência que favoreçam a integração humana, proporcionando o convívio dos que 

moram na cidade e no campo, enquanto realizam trocas (simbólicas, de experiências, 

de hábitos, de percepção, de valores, de conhecimentos etc.), realizam tarefas em 

conjunto, se divertem, aprendem e ensinam juntos, e dão novos sentidos às suas 

vidas. Ambientes inclusivos voltados à diversidade, propiciando relações sociais em 

que todos podem se integrar e participar, independente de classe social, gênero, 

religiosidade68, opção sexual, idade, origem étnica, partido político etc. 

Um desses momentos se deu através da parceria com a EMBRAPA Clima Temperado 

- Pelotas/RS, que doou mudas de árvores frutíferas para a comunidade Lar Amigos 

de Jesus. Com a colaboração de um técnico da instituição, que auxiliou no plantio, 

                                            
68 A Casa do Caminho está vinculada a Pastoral Ecumênica de Saúde Popular. 
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ensinando procedimentos de manejo do solo, tivemos a integração de moradores do 

campo e da cidade, de saberes científicos e saberes populares, uma forma de 

aprendizado que ganha força na medida em que consegue reunir inovação 

tecnológica com conhecimentos provenientes das experiências de agricultores 

familiares da região rural de Canguçu/RS e de voluntários da rede Casa do Caminho. 

 

 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

 

Esta pesquisa-intervenção traz elementos teóricos da Ecosofia e da Educação 

Ambiental Ecomunitarista na medida em que avançamos nas práticas comunitárias e 

de ensino-aprendizagem através de uma ação transformadora da realidade, 

dialogando e trabalhando conjuntamente com agricultores e pesquisadores, bem 

como integrando saberes e culturas distintas.  

Analisando o primeiro ano de trabalho do Grupo de Pesquisa, constatamos que o 

trabalho voluntário, a integração e o cuidado com a natureza, através do plantio 

comunitário agroecológico, nos conduz a novas relações sociais, onde a sensibilidade, 

o cuidado de si mesmo, do outro e do meio ambiente tem sido a ênfase do processo. 

Sentimos as limitações que os padrões sociais e de consumo nos impõem, mas, 

mesmo assim, temos presenciado a força de transformação que o trabalho 

colaborativo em rede proporciona. Modos de coexistência que procuram enfrentar as 

complexas questões socioambientais do nosso tempo, criando alternativas para 

solucionar os problemas do cotidiano, enquanto nos reinventamos como seres 

humanos e descobrimos outras formas de intercâmbio com os ambientes em que 

atuamos. 

Dado o caráter processual da pesquisa, entendemos que, neste momento, é de 

fundamental importância que nossas ações e reflexões permaneçam em movimento. 

É preciso continuar analisando criticamente e problematizando o que vem 

acontecendo no campo de pesquisa, de acordo com as proposições teórico-

metodológicas que embasam a intervenção.  

Estamos fazendo uma aposta na capacidade inventiva do humano, enquanto o 

processo do plantio comunitário agroecológico nos religa com a terra, produzindo 

novos saberes, transmutando energias sutis e revelando potencialidades que 
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desconhecíamos em nós mesmos: nossa capacidade de expressão, de comunicação, 

de intercâmbio, de superação de nossos próprios limites. 

Entretanto, continuamos a nos questionar se o que estamos fazendo poderá contribuir 

com a produção de modos de coexistência que rompam com a alienação e promovam 

o cuidado consigo, com o outro e com o ambiente. Será que nossa intervenção poderá 

despertar nas pessoas que convivem conosco, no cotidiano da rede Casa do 

Caminho, o desejo de um futuro melhor enquanto procuramos transmutar os valores 

de uma sociedade movida pela lógica do consumo? Como qualificar nossa 

intervenção para a produção de modos de coexistência que promovam o cuidado? 

Será que realmente estamos trilhando o caminho certo a fim de criarmos um 

dispositivo multiprofissional, de saúde, agroecológico e com possibilidade de efeitos 

educativo-ambientais? 

Propomo-nos problematizar nosso fazer, nossos estudos e análises, reafirmando 

permanentemente a importância da auto-análise e de um saber pautado na ética e na 

criação de uma sociedade ecologicamente comprometida. Talvez, dessa forma, 

possamos avançar um pouco mais clarificando nossos propósitos e objetivos, 

entendendo melhor aquilo que estamos fazendo ou que pensamos que estamos 

fazendo. Temos convicção que é preciso duvidar das certezas para que um novo 

conhecimento possa emergir. 
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RESUMO  

A segunda turma de Especialização em Educação do Campo, Agroecologia e Questão 
Agrária na Amazônia do IALA Amazônico/UNIFESSPA realizou um trabalho de campo 
na região do nordeste paraense entre os dias 3 a 10 de maio de 2014. O trabalho de 
campo foi pensado com a intencionalidade de expor as estratégias de territorialização 
do agronegócio de grãos e de agrocombustíveis assim como as formas de 
organização e resistência camponesa a partir de experiências agroecológicas contra 
hegemônicas. A partir das visitas às experiências agroecológicas do CEFAC (Centro 
de Educação e Formação em Agroecologia e Cultura Cabana), no município de Irituia-
PA; Comunidade Quilombola Santo Antônio, em Bujaru-PA; o LAPO (Lote 
Agroecológico de Produção Orgânica) na ilha de Mosqueiro; o SAPO (Sistema 
Agroecológico de Produção Orgânica) no município de Castanhal-PA, tivemos a 
oportunidade de fazer uma breve leitura sobre a realidade camponesa da região. 
Apoiados no referencial teórico orientado pelos educadores do curso, realizamos uma 
reflexão a respeito das estratégias, dificuldades e convergências das experiências 
visitadas. Encontramos tanto na literatura quanto nas vozes dos sujeitos que a 
agricultura tradicional de corte e queima ainda se encontra muito forte para os 
camponeses da região. Ainda, refletimos que as experiências se materializam em 
alternativas concretas para produção ecológica de alimentos. Foi possível verificar 
que a formação também é um dos eixos mais forte das experiências, para além da 
técnica. Fica claro a positiva influência da organicidade do MST-PA em facilitar o 
diálogo entre as experiências, como exemplo a formação do Coletivo de Resistência 
camponesa (CRC). Por fim, o elemento que mais chama a atenção é a compreensão 
de que as experiências agroecológicas vão para além de si mesmas, consolidando a 
autoafirmação de suas identidades de camponeses, assentados, quilombolas, etc., 
mas principalmente que essa forma de produzir se constitua também em um projeto 
de sociedade para a classe trabalhadora do campo e da cidade. 
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ABSTRACT  

The second class of Specialization in Countryside Education, Agroecology and 
Agrarian Question in the Amazon of IALA Amazônico/ UNIFESSPA conducted 
fieldwork in northeastern of Pará between days 3-10 May 2014. This fieldwork was 
thought intentionality to expose the strategies of agribusiness grain and biofuels 
territorialization as well as the organization and peasant resistance from agroecological 
experiences counter hegemonic. Based on the visits to CEFAC (Centre for Education 
and Training in Agroecology and Cabana Culture), in the city of Irituia-PA; Quilombola 
Community St. Anthony in Bujaru-PA; the LAPO (Agroecological Lot of Organic 
Production) on the island of Mosqueiro; the SAPO (Agroecological System for Organic 
Production) in the city of Castanhal-PA, we had the opportunity to do a brief reading 
on the peasant reality of the region. Supported by theorical framework guided by 
educators of the course, we perform a reflection about the strategies, difficulties and 
convergences of the experiences visited. We found both in literature and in the voices 
of the subjects that the traditional slash and burn agriculture still very strong to the local 
peasants. Also, we reflect that the experiences materialize into concrete alternatives 
for ecological food production. It was possible to verify that the formation is one of the 
strongest shafts of experiences beyond the technical. Clearly the positive influence of 
the organic nature of MST-PA facilitate the dialogue between experiences, such as the 
formation of peasant resistance collective (CRC). Finally, the element that draws the 
most attention is understand that those agroecological experiences go beyond 
themselves, consolidating the self-affirmation of their peasants, settlers, quilombolas, 
etc. identities, however mostly that this form of production is also a project of society 
for the working class. 
 
Palavra Chave: Experiências Agroecológicas, Educação do Campo, Movimentos 
Sociais. 
 
Palavra Chave Agroecological Experiences, Rural Education, Social Movements. 
 
EIXO 2. Soberania Alimentar, Agroecologia e Educação Ambiental (Debate Teórico e 
Experiências Práticas). 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

A segunda turma de Especialização em Educação do Campo, Agroecologia e Questão 

Agrária na Amazônia do IALA Amazônico/UNIFESSPA realizou um trabalho de campo 

a partir do trecho ñMarab§ ï Bel®mò com objetivo de refletir a hist·ria e diversidade 

sócio-territorial nas diferentes realidades da Amazônia Oriental, em específico o 

nordeste paraense. O roteiro definido pelos educadores do curso tinha como 

intencionalidade expor as estratégias de territorialização do agronegócio de grãos e 
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de agrocombustíveis assim como as formas de organização e resistência camponesa 

a partir de experiências agroecológicas contra hegemônicas.   

O itinerário se deu partindo do Instituto Latino Americano de Agroecologia - IALA 

Amazônico, na cidade de Parauapebas, para Marabá seguindo para os eixos Rondon-

Dom Eliseu (PA 070) e Belém-Brasília (BR 010), com o objetivo de visualizar o 

agronegócio de grãos e as formas de colonização apoiado sobre a malha viária. 

Posteriormente conhecemos a experiência do CEFAC (Centro de Educação e 

Formação em Agroecologia e Cultura Cabana) localizado no assentamento Luiz 

Carlos Prestes, no município de Irituia. Seguimos para os municípios de Mãe do Rio, 

Concórdia e Bujaru com a intenção de refletir sobre as experiências agroecológicas 

da Comunidade Quilombola Santo Antônio e o avanço da monocultura do Dendê na 

região. Por seguinte rumamos à ilha de Mosqueiro para conhecer o Lote 

Agroecológico de Produção Orgânicas (LAPO) no assentamento Mártires de Abril. Ao 

final visitamos as experiências agroecológicas e educativas como o IFPA Campus 

Castanhal e o Sistema Agroecológico de Produção Orgânica (SAPO) no 

assentamento João Batista ambos no município de Castanhal-PA.  

Nas vozes dos sujeitos que nos receberam e relataram suas experiências foi possível 

levantar os desafios de produção e reprodução do campesinato. A luta pela terra, 

instabilidade de preços das culturas, o aumento da concentração fundiária, 

inviabilização das técnicas das roças tradicionais, falta de assistência técnica foram 

elementos que se apresentaram no decorrer do percurso da viajem. 

Desta forma busca-se, a partir da leitura da historicidade de ocupação dos 

camponeses sobre a Amazônia Oriental e das experiências agroecológicas visitadas, 

poder refletir sobre as estratégias, dificuldades e convergências da realidade atual 

vivida pelos os sujeitos que tivemos a rica oportunidade de conhecer ao longo deste 

trabalho.  

 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

 

O nordeste do Pará possui uma distinta constituição histórica das regiões do sul e 

sudeste, da Amazônia Ocidental (Mato Grosso, Rondônia, Acre) e ao longo da 

Transamazônica. A região leste de Belém na Zona Bragantina se constitui na fronteira 
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agrária mais antiga da Amazônia. A expansão dessa fronteira camponesa 

caracterizou-se pela colonização organizada e espontânea de nordestinos se 

estabelecendo em lotes de aproximadamente 25 há. Ainda, com a construção da 

ferrovia entre Belém e Bragança no começo do século XX, se estabelece um 

campesinato agrícola com base em uma agricultura itinerante de corte e queima já 

altamente orientada para o suprimento do mercado de Belém. (HURTIENNE, 1999) 

Durante o trabalho de campo foi possível avançar sobre a historicidade da região. 

Muito das técnicas tradicionais de agricultura se mantiveram até os dias de hoje. 

Porém, o que foi possível observar foram as dificuldades da subsistência desses 

pequenos agricultores. Até em alguns casos levando-os a virarem trabalhadores rurais 

ou a vender suas terras. Citando novamente Thomas Hurtienne nos trás que há 

divergência entre os autores no que tange o conjunto de hipóteses para explicar o 

caso do nordeste: 

 
 
ñEnquanto a vers«o cl§ssica enfatiza processos r§pidos de imigra«o 
seguidos pela implantação de culturas anuais, a queda da fertilidade do solo, 
a conversão das terras em pastos e a venda para seguir rumo a outras 
fronteiras, na Zona Bragantina constata-se um processo similar de 
degradação ecológica e econômica, devido ao aumento populacional e à 
crescente integração ao mercado, levando a um encurtamento do ciclo de 
pousio.ò (HURTIENNE, 1999, p. 82) 

 
 
Desta forma o autor enfatiza a leitura da instabilidade econômico-ecológica dos 

sistemas de produção, apoiado na agricultura de roça e queima, não explica 

suficientemente as diferentes relações do campesinato no nordeste paraense. O autor 

sugere que uma análise mais complexa deve ser utilizada levando em consideração 

as flutuações das políticas agrárias, a expansão das culturas de mercado (algodão, 

malva, pimenta do reino), dos preços agrícolas, da densidade da população rural e 

dos padrões de decisão dos camponeses sobre o plantio.  

Outro elemento que pensamos ser central para nossa leitura é a influência dos 

movimentos sociais. Nossas visitas foram concentradas em parceiros da Via 

Campesina, sendo eles três assentamentos do Movimento dos Trabalhadores Rurais 

Sem Terra (MST) e a experiência de identidade Quilombola, em Bujaru. Este contexto 

admite um posicionamento político ideológico dos sujeitos que influencia a leitura dos 

mesmos frente à política e economia agrária nacional e ainda posiciona nas diferentes 

leituras e significados da Agroecologia.  
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Por fim, a partir das visitas, entrevistas não estruturadas e a gravação de arquivos 

audiovisuais, obtivemos os meios os quais nos deram condições para fazer a reflexão 

sobre as distintas realidades da agricultura camponesa no nordeste paraense. Desta 

forma iniciaremos a descrição das experiências visitadas ao longo do trabalho de 

campo. 

 

 

DESCRIÇÃO DAS EXPERIÊNCIAS 

 

 

LAPO (Lote Agroecológico de Produção Orgânica) 

O LAPO integra o P.A. Mártires de Abril localizado na ilha de Mosqueiro no município 

de Belém - PA. O AMA (como os moradores chamam o Assentamento) surgiu como 

resultado de muitas lutas após a ocupação da então Fazenda Taba que realizava a 

monocultura do coco. A ocupação da fazenda foi estratégica para as lutas na região. 

A ilha servia de destino turístico de uma parte da burguesia de Belém onde também 

estava aumentando a incidência da prostituição infantil. 

Quem nos recebe no LAPO é a Dona Téo, viúva do seu Mamede69, militante do MST, 

da agroecologia e de um novo projeto de mundo. Desde a discussão do assentamento 

seu Mamede e dona Téo já debatiam a inserção de alternativas de produção que não 

se baseassem em insumos químicos, trato esse que foi firmado em sua criação. 

Porém isso não indica facilidade no desenvolvimento da agroecologia no 

assentamento, como coloca dona Téo: 

 

ñ... um pacto feito pelas fam²lias. Que usassem o adubo org©nico na produ«o, n«o usassem adubo 
químico. Mas hoje agente sabe que não são mais as mesmas famílias originárias. Agente sabe que 
tem algumas que est«o jogando, para formiga, mas agente sabe que ® a contradi«o.ò 
 

E foi através da luta e a coragem deste grande casal que o LAPO surge como uma 

experiência agroecológica tornando-se um centro de formação e uma unidade de 

disseminação de modelos práticas alternativas.  

                                            
69 Seu Mamede de Oliveira foi assassinado em uma tarde do dia 23 de dezembro de 2012, sendo vitima 
da brutal da violência cometida contra tantos homens e mulheres lutadores e lutadoras de um novo 
projeto de sociedade. Porém fica o exemplo do militante aguerrido e sonhador, o camponês sábio, 
defensor da natureza e dos seres humanos, aquele que nas palavras do poeta ñsoube cumprir bem o 
papel na vidaò.   
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O lote está organizado e distribuído da seguinte forma: na entrada há o pomar, 

seguindo de uma área de roça consorciada com cultivo de hortaliças; uma área de 

pousio e uma pequena área de mata com cultivo de espécies frutíferas como o 

cupuaçu, bacuri, açaí entre outras espécies e uma pequena extensão de área 

degrada. Além disso, seu Mamede que já era apicultor iniciou criação de abelhas, o 

que também estimulou a produção de própolis, essa já feita pela dona Téo.  

Apesar de ter se tornado um exemplo de alternativa ainda se encontra muitas 

dificuldades de diálogo com a comunidade local. Dona Téo sustenta que esses fatores 

podem ser influenciados principalmente pelo imediatismo do campesinato da região, 

que por consequência os levam a manterem o uso do fogo para abertura de roças, 

prática que ainda continua usual na ilha. 

Principalmente no que se referia ao apoio ela coloca: 

 

ñ... o assentamento hoje ele tem pouca gente produzindo (15 famílias +ou-). No início da implantação 
(em 2001) até 2003 nós tivemos assistência técnica e depois por mudança de governo foram 
demitidos... pede orientação pra um, pra outro, os colegas da universidade... Aí essa é a luta para 
produzir no Mártires de Abril. Através da coragem, da consciência e da ajuda dos amigos e colegas por 
que n·s n«o temos assist°ncia t®cnicaò 

 

Apesar das dificuldades a experiência de Mamede e Téo mostra que é possível fazer 

a transição para a agroecologia. Nesse sentido, o casal procura implementar a prática 

agroecológica para que futuramente sejam independentes de elementos como os 

insumos comerciais. Um exemplo dessa vivência é que no seu lote conseguem manter 

e adaptar as suas criações de animais com alimentos produzidos no próprio 

estabelecimento e, com isso, possibilitam aos animais crescerem mais saudáveis. 

(PÊSSOA, 2012) 

Por um futuro da agroecologia dona Téo intende: 

 
ñ... que possa transformar o campo, e que tamb®m sirva de uma forma de combate... é a luta de Davi 
contra Golias né... que possamos ser responsáveis por essa mudança, resistência e combate. Que 
esse conhecimento possa ser democratizado e que sirva para mudana.ò 

 

É com essa experiência tão bonita que é o LAPO não poderíamos deixar de fazer uma 

pequena homenagem ao seu Mamede que foi um grande líder e militante do MST 

lutando sempre pela reforma agrária e por essa construção coletiva da agroecologia. 

Junto com a sua companheira dona Téo tinha o prazer e o gosto de trabalhar na sua 

propriedade onde sua coragem determinação foram condições essenciais para 
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desenvolver uma agricultura de profundo respeito a natureza e demais seres 

humanos.  

Com a sua determina«o conseguiu dar uma ñlapadaò na burguesia de Mosqueiro e 

demostrar que e possível gerar renda por meio da diversificação da produção, livre de 

insumos químicos e agrotóxicos.    

 

 

SAPO (Sistema Agroecológico de Produção Orgânica) 

 

 

O SAPO, Sistema Agroecológico de Produção Orgânica, foi idealizado no lote do Seu 

Sabá com ajuda de sua esposa Isabel e seu filho Márcio pertencente ao P.A. João 

Batista, no município de Castanhal. O P.A. João Batista constituiu-se a partir de uma 

longa estratégia de territorilização do MST na região nordeste do estado. Como 

primeiro assentamento da região tinha a função de servir como incubadora dos 

processos de formação política dos militantes. A área ocupada era da extinta Fazenda 

Bacuri o qual Domingos Rangel era o proprietário e lá tinha uma enorme extensão de 

pastagem já degradada. 

Quando se dá o assentamento em 1998 as famílias, organizadas em núcleos, iniciam 

a retomada de suas vidas em seus lotes contando com apoio de políticas públicas 

para a reforma agrária. Porém, a falta de adaptação destas políticas públicas à 

realidade dos assentados não contribuiu para fixação no campo. Como Márcio coloca: 

ñ... Vieram os projetos financiados pelo PRONAF, Custeio, um conjunto de financiamentos. Não se 
teve um planejamento estratégico pra esse trabalho... Cara que vivia no Guamá, nunca viu uma vaca 
na vida, deram pra ele a compra de 50 cabeças. Não era nem vaca, se fosse ainda dava pra tira o leite 
e industrializar. Mas era boi mesmo. Do mais perenga. Orientado pelo BASA... isso não deu certo. O 
que acabou no endividamento das famílias. Hoje 85% das famílias são endividadas. Responsabilidade 
essa dividida com o estado, por conta dessas pol²ticas agr²colas que n«o desenvolviam o campesinato.ò 

 

O insucesso das primeiras iniciativas dos assentados tiveram consequências para o 

grupo. Em primeiro vieram a desnucleação e o desinteresse. Posteriormente vieram 

as ofensivas do grande capital, como coloca seu Sabá:  

 

ñ... nossos assentados que estiveram no in²cio da caminhada, comearam a desanimar com o processo. 
Aqui não dá nada, diziam. E aí eles (os fazendeiros) se aproveitaram disso. Uma desestruturação 
organizativa do assentamento. Começaram a arrendar, comprar a baixo custo e comprar as melhores 
§reas.ò  
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Mesmo após as desestruturação dos núcleos mantinha-se a vontade de um grupo em 

continuar vivendo da terra. Neste sentido foi criado o CRC (Coletivo de Resistência 

Camponesa)70 o qual voltou a organizar ñquem queria produzirò e foi nesta discuss«o 

em que se pensou o SAPO. Ainda, Márcio nos ajuda a compreender o SAPO: 

 

ñSapo surge como uma a«o politica em construção coletiva. Na perspectiva também de trazer esse 
debate dessa palavra de ordem nossa, a agroecologia. Um debate onde os camponeses pudessem 
contribuir e construir coletivamente.ò 

 

Por estas questões se enfatiza a palavra sistema no SAPO. Um sistema como um 

conjunto de ações, um conjunto de reflexões, que possa acumular conteúdos políticos 

ideológicos e econômicos para as técnicas de produção orgânica. Essa força apoia 

seu Sabá e família na luta contra o sistema e contra o capim. Em visita no lote é 

possível observar uma série de consórcios de plantas como: mamão-milho-mandioca; 

banana-abóbora; pimenta do reino- mandioca, feijão-cacau, horta, pomar e outros. 

Todos sem o uso de adubos químicos e agrotóxicos, além disso, sem o uso do fogo. 

Seu Sabá nos conta como incrementou sua lida com o capim:  

 
ñEntão. Quem me ajudou foi um cabelereiro... tem que pentear o capim e ver a posição da queda dele 

como se fosse o cabelo. E como nós já tínhamos a orientação pra trabalhar com cultura morta então 
eu vejo a posição dele, corto de foice e deixo passar uns 15, 20 dias, principalmente no inverno. E aí 
essa camada de baixo, devido a quentura dele e o abafamento, já vai matando as raízes. Aí fica muito 
mais fácil trabalhar no mesmo sentido a capina... em 3 a 4 meses fica um adubo. Chega a fazer 5 cm 
de mat®ria org©nica no solo.ò 

 

Além da técnica o SAPO compõe uma articulação de ações políticas práticas na 

construção da Agroecologia, são elas: CVAST, o Coletivo voluntário de Assistência 

Técnica; BALSEC, banco alternativo de sementes crioulas; Memorial Cabanagem, 

que se baseia na circulação de materiais de formação política com parceiros do 

CEFAC, IALA, e outros; Círculo Itinerante de Estudos, onde seria a proposta mais 

ambiciosa em não se constituir como um curso formal, mas que possa ser um 

instrumento para formação dos militantes dentro da regional.  

É neste contexto em que o SAPO também se apresenta como resistência 

agroecológica no enfrentamento com o projeto hegemônico do grande capital no 

                                            
70 A expansão do latifúndio, e dos monocultivos da soja e do dendê levou a organização dos Coletivos 
de Resistencia Camponesa ï CRC, que foram uma articulação entre camponeses, pela Via Campesina, 
através da formação, da produção e do trabalho com as famílias para encontrar formas e alternativas 
de como resistir às ofensivas do grande capital no campo e garantir as condições para permanecer nas 
suas terras. 
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campo, como uma alternativa ao projeto camponês e de renda para a família. Por 

agroecologia o Márcio coloca: 

 
ñBom. No nosso entendimento a agroecologia trata de um projeto emancipat·rio, ou seja, um projeto 
de uma nova sociedade. Na verdade um projeto de sociedade o qual envolve um conjunto de ações 
politicas que em nosso entendimento seja a constru«o dessa tarefa agroecol·gica.ò  

 

Por fim seu Sabá contribui: 

 

ñNossa iniciativa vai muito além do produzir. Porque essa questão do formar consciência, tomar 

consciência da sua conquista é muito difícil. E algumas sementes não germinam. Você passa pelo cara 
e o cara diz que tu t§ fazendo besteira, ent«o n·s promovemos a rebeldia.ò  
 
 
CEFAC - Centro de Educação e Formação Agroecológica e Cultura Cabana 

 

 

O Centro de Educação e Formação Agroecológica Cabana ï CEFAC fica localizado 

na sede do Assentamento Luiz Carlo Prestes, no município de Irituia ï PA. O CEFAC 

surgiu com da necessidade de formação política das famílias assentadas na intensão 

de criar um projeto político que fortalecesse a resistência das famílias assentadas, 

nesse assentamento e na região, contrapondo o projeto hegemônico para a 

agricultura na Região Amazônica. 

A área da qual o CEFAC faz parte era antes uma fazenda de criação de gado bovino, 

com uma enorme área de plantio de capim (pastagem). Na sede da fazenda havia 

uma grande estrutura que era a resid°ncia do ñdonoò da fazenda, conhecido como Dr. 

Maurício. A mesma foi preservada para o uso coletivo dentro do assentamento e hoje, 

após a conquista, essa mesma estrutura foi transformada em local de formação para 

os filhos e filhas dos camponeses que ali residem.  

Apesar dos 1240 ha de área total do Assentamento, as famílias não possuem 

autonomia econômica devido a problemas encontrados como a dificuldade para 

eliminar o capim/pastagem para ñfazerem as roasò, o que limita a produ«o agr²cola, 

obrigando aos produtores levando ao cultivo de monoculturas (pastagem, mandioca, 

etc.). Observa-se também, segundo relatos, o surgimento de doenças nos plantios de 

mandioca que não se desenvolveram. Acrescentado a isso, as famílias não contam 

com assistência técnica. 
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Outra problem§tica ® a falta dô§gua no Assentamento. Como os poos (poo 

amazônico) chegam a atingir 27 m de profundidade a alternativa utilizada é a captação 

de água nos lagos (represas e açudes), mas, os mesmos também apresentam 

contaminação. Esse conjunto de dificuldades tem levado a algumas famílias a 

desistirem de suas terras conquistadas o que fez com que se buscassem formas 

alternativas para solucionar os problemas. 

O CEFAC como um projeto de formação surge a partir da criação do Coletivo de 

Resistencia Camponesa ï CRC. No CEFAC também funciona um anexo da escola 

municipal, chamada Antônio Santos do Carmo71 como marco e uma homenagem ao 

companheiro de luta que tombou na defesa da terra.  

Como o CEFAC é aberto a visitas de grupos de estudo isso possibilita a troca de 

conhecimentos entre o Centro e o publico que acessa esse espaço. Como ponto de 

experiência ao combate do mau uso das terras foram desenvolvidos experiências 

como: o cultivo em canteiros na área do Centro; cursos de formação para os jovens e 

militantes e; a instalação de 1 ha de Sistema Agroflorestal (SAF) em um dos núcleos 

de moradia do Assentamento, para servir de experiência demonstrativa e como uma 

opção de como trabalhar a terra utilizando as praticas agroecológicas.  

ABAA (Associação Bujaruense de Agricultores e Agricultoras) e Comunidade 

Quilombola Santo Antônio 

 

 

A Associação Bujaruense de Agricultores e Agricultoras ï ABAA ï foi fundada em 

1996 orientada pela CPT (Comissão Pastoral da Terra) e depois e alguns anos esta 

parada e foi retomada no ano de 2000 pela atual coordenação. Atualmente é 

composta por 86 associados, contendo população tradicional do Quilombo de 

Concordia do Pará e agricultores familiares distribuídos nos municípios de Concordia 

e Bujaru. 

A Comunidade Quilombola Santo Antônio foi formada por volta dos anos de 1880 por 

escravos alforriados, fugidos, indígenas e desertores. Nessa região cultivou-se a 

cana-de-açúcar durante o século XIX para a produção de cachaça e açúcar 

                                            
71 No dia 02 de maio de 2007, dois dias após a reocupação da fazenda, pistoleiros, utilizando um 
caminhão caçamba armaram uma emboscada e abriram fogo contra as famílias acampadas que ainda 
estavam organizando suas barracas. Nesse dia, 6 pessoas fircaram e o Sr. Antônio Santos do Carmo 
morreu após ser baleado. No dia seguinte, 03 maio de 2007, no retorno do enterro do Sr. Antônio, as 
famílias ocuparam a sede da fazenda montando ali o Acampamento Luiz Carlos Prestes. 
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transportada e comercializada pelos rios e igarapés que formam a região. Em 1972 a 

Comunidade é titulada coletivamente pelo INCRA ï Instituto Nacional de Colonização 

e Reforma Agrária como Território Quilombola, beneficiando 226 famílias.  

A região tem a produção agrícola voltada para a venda para o mercado, ocorrendo 

assim ciclos de culturas agrícolas principais destinadas para a comercialização. Nós 

últimos anos a atividade produtiva tem sido a plantação de mandioca para a produção 

de farinha, mas os agricultores vêm sentindo dificuldades devido o aumento do custo 

de produção e o baixo valor de venda para atravessadores. Com a necessidade de 

ocupar espaço frente à expansão do agronegócio e oferecer oportunidades de 

geração de renda para os agricultores da região que foi criado a o projeto de Apicultura 

Profissional, desencadeando na organização atual da ABAA. 

Este projeto tem como esteios estratégicos: a formação, pautada no reflorestamento 

com espécies florestais, fruticultura/roça e apicultura; e o tripé da sustentabilidade, 

economicamente viável, socialmente justo e ecologicamente sustentável. Essa 

formação é acompanhada também por um planejamento do sítio e um 

acompanhamento por um educador/agricultor que é um dos membros da associação 

e por assistência técnica. 

Partindo da ideia que para a produção de mel é necessário que existam uma 

diversificação espécies de essência florestais e frutíferas é que se dá o plantio por 

meio de um processo de sucessão e substituição.  Primeiramente plantando a 

mandioca ou macaxeira em forma de consorcio com espécie perene, como por 

exemplo, espécie de açaí, pupunha, acácia mangio e andiroba. Após a colheita da 

mandioca a roça não se torna apenas uma juquira, como era antes e sim em um 

sistema agroflorestal, reflorestando a área e gerando renda a partir dos frutos e mel 

gerado. 

Dentro do projeto a partir das formações com o SEBRAE, orientações de 

financiamento e investimento do lucro de produção há orientação da importância da 

roça sem queima e direcionamento para que os agricultores trabalhem com 

mecanização adaptadas à agricultura camponesa como a roçadeira, motosserra até 

o trator, para facilitar o preparo das áreas para o plantio e tratos culturais de 

manutenção dessas áreas, como coloca seu Sebastião, quilombola morador da 

comunidade Santo Antônio: 

 



 

 204 

ñA gente pensou: ah, o s²tio n«o d§ pra ir no brao. Como fazer um planejamento para render mais para 
adquirir a roçadeira pra depois comprar o tratorzinho? Existe dois projetos para gente ter dois tratores 
dentro da associação, pra preparar as áreas que estão no toco ainda, pra depois com o equipamento 
menor agente ir trabalhando ele, e o resido que agente esta sendo produzindo na associação 
transformar em aduba«o org©nicaò. 

 

A ABBA tem contrato assinado com as prefeituras no PNAE (Programa Nacional de 

Alimentação Escolar) e PAA (Programa de Aquisição de Alimentos). Os mercados 

institucionais têm feito a diferença para os produtores como coloca seu Sebastião: 

 
ñA produ«o se perdia muito e com o PNAE e PAA permite que a agricultura que esteja organizada em 
grupo possam comercializar esses produtos... São 12 itens em Concordia e em Bujaru com 16 itens 
para entregar, ou seja, vai do ovo caipira frango, poupa de açaí, poupa de frutas variadas, feijão caupi, 
hortalias, laranja banana, mam«o, mel, macaxeira, batata e car§ò.  

 

Para os quilombolas e camponeses de Concordia e Bujaru a alternativa à cultura de 

corte e queima se deu a partir da organização em associativa que proporcionaram 

formação e acompanhamento o que esta gerando uma resistência para os agricultores 

ao monocultivo de dendê e gerando renda e reflorestando as áreas. 

 

 

ESTRATÉGIAS, DIFICULDADES E CONVERGÊNCIAS 

 

 

Estratégias 

 

Através da observação sistemática e da reflexão das experiências podemos observar 

que cada experiência possui estratégias localmente próprias. Ainda, é importante 

registrar o esforço que as lideranças têm em organizar estas experiências 

regionalmente. Apesar do curto tempo em que tivemos a campo descrevemos por 

seguinte os pontos que mais influenciaram em nossa reflexão. 

Em relação ao CEFAC podemos observar que este tem como principais elementos 

estratégicos a formação, a troca de experiências e a articulação com outras 

instituições e experiências alternativas na região. Além disso, há uma preocupação 

em manter as estruturas organizativas do Assentamento funcionando, integrando a 

participação dos/as coordenadores/as do assentamento nas atividades desenvolvidas 

do CEFAC. Outro elemento esta na aproximação da escola municipal que possui um 
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anexo junto ao Centro, partilhando não apenas o espaço físico, mas também a 

influenciando para o debate agroecológico.  

Para a ABAA e a Comunidade Quilombola Santo Antônio, as estratégias identificadas 

foram o fortalecimento da identidade cultural, de quilombola e de camponês, 

associada à organização para uma produção diversificada. Do ponto de vista 

produtivo, a iniciativa da implanta«o de sistema agroflorestais, apicultura e a ñroaò 

tem garantido tanto uma melhora na renda das famílias como tem contribuído no 

processo de resistência à expansão do monocultivo do dendê na região. O 

enfrentamento t®cnico aliado ¨ experi°ncia do ñagricultor educadorò ajudou a construir 

uma nova forma de fazer roça sem ter que utilizar a queima em que os agricultores 

t°m chamado de ñroas inteligentesò, aliadas ¨ estrat®gia de comercializa«o 

institucional nos programas governamentais do PAA (Programa de Aquisição de 

Alimentos) e o PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar). 

No LAPO a soma do cuidado e da preservação da natureza, juntamente à visão da 

soberania alimentar e ainda tê-lo como um instrumento de enfrentamento ao modelo 

de agricultura convencional é a base principal da estratégia de atuação. A sua 

produção tanto serve para a alimentação da família como para demonstrar que outras 

formas de produção são possíveis. Desta forma o trabalho em parceria, seja para a 

produção seja para a formação, é parte da metodologia do LAPO. Herança deixada 

por seu Mamede o lema ñdar uma lapada no sistemaò ® a expressão mais viva da 

sabedoria e da criatividade para tocar um novo projeto para o campo. 

Já o SAPO é uma experiência ligada ao esforço de manter e (re)organizar as famílias 

assentadas. Dessa forma o SAPO tem com estratégia ser um espaço de debate, 

contribuição e construção coletiva da agroecologia. Apoiado à visão do lote como um 

sistema, como um conjunto de ações, o SAPO compõe uma articulação política na 

construção da agroecologia. Além disso, há um esforço em associar e desenvolver ao 

mesmo tempo práticas agroecológicas que garantam uma sustentação da família, que 

sirvam de exemplo e que estejam e propaguem uma visão político-ideológica da 

agroecologia. 

 

 

 

Dificuldades 
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Do ponto de vista técnico-ecológico o elemento central que aproxima os casos 

visitados é superar a roça de corte e queima sem a utilização de insumos químicos e 

agrotóxicos. Essa motivação surge em primeiro momento devido a perda de fertilidade 

dos solos. (ALVES, 2011) 

Quando aproximamos os casos que se estabelecem em assentamentos da reforma 

agrária (LAPO, SAPO e CEFAC) observamos que nas áreas ocupadas encontramos 

o mesmo elemento: áreas degradadas pela monocultura. Levando em consideração 

o entendimento de o processo de transição agroecológica se estabelecer em um 

médio á longo prazo, foi possível analisar o limite de adoção dessas alternativas. 

Poderíamos levantar como hipóteses a lógica imediatista do assentado, necessidade 

de renda a curto prazo, facilidade da lida com a queima, facilidade da lida com 

agrotóxicos, falta de mecanização agrícola adaptada.  

A ABAA se encontra em uma situação diferente. Ainda que sua formação político 

ideológica seja pouco estimulada, a associação teve sucesso na formação técnica, 

incentivada principalmente pela apicultura, a formação empreendedora realizada pelo 

SEBRAE e ainda a adoção das vendas dos produtos nos mercados institucionais 

(PNAE e PAA).  

Ainda, é importante levantar que a ênfase econômico-ecológica dada pela ABAA aos 

associados pode levar ¨ corrente agroecol·gica ñecotecnocr§ticaò (CAPORAL, 2009), 

apoiado no discurso de desenvolvimento sustentável praticado pelas agências 

internacionais e governos conservadores, os quais pagam sua dívida ecológica 

financiando projetos sustentáveis sem estimular qualquer autonomia dos sujeitos do 

campo, não acumulando em suas lutas. 

 

Convergências 

 

É possível expor em primeiro lugar que todas as experiências visitadas possuem o 

elemento da formação como marca de suas existências. O CEFAC já carrega a ideia 

na sua construção, o LAPO e o SAPO transformam-se em instrumento de intercâmbio 

de experi°ncias e a ABBA lana m«o do ñagricultor educadorò para apoiar na transi«o 

técnico-produtiva.  

Entre as dificuldades em que levantamos no tópico anterior exploramos os desafios 

técnicos encontrados pelos assentados da reforma agrária. Contudo avaliamos que 

há um acúmulo diferencial que o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra do Pará 
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(MST-PA) contribui aos militantes, analisando a partir dos discursos. Neste contexto 

as motivações político ideológicas, a consciência de classe e a organicidade são 

elementos centrais aos camponeses e que influenciam na persistência da luta por um 

projeto contra hegemônico no campo, por uma agricultura camponesa e sustentável, 

os fortalecendo perante as dificuldades. 

É possível ainda ter clareza que as lideranças camponesas da região nordeste ainda 

tentam manter acesa a organização do CRC (Coletivo de Resistência Camponesa) 

como uma forma de intercâmbio e com intensão de dialogar também com outras 

regiões do estado do Pará, como a região sudeste em específico o IALA-Amazônico 

na cidade de Parauapebas. O que também nos traz como a organicidade do MST-PA 

é decisiva no processo de organização. 

Não obstante, os Quilombolas do município de Bujaru mantém o espírito de 

cooperação e solidariedade, herdados dos seus antepassados os quais viviam de 

modo comunal. O que também se aproxima muito com o modo de vida e resistência 

camponesa. Sobre esse contexto Almeida (1989) nos traz: 

 

ñ... o acesso a terra para o exerc²cio das atividades produtivas (a terra comum)... se dá também por um 
certo grau de coesão e solidariedade obtido face a antagonistas e em situações de extrema 
adversidade, que reforam politicamente as redes de rela»es sociais.ò 

 

Em geral o elemento que converge em todas alternativas agroecológicas em que 

visitamos é a luta para permanecer em suas terras, produzindo e se reproduzindo. 

Essa resistência camponesa praticada pelos sujeitos que visitamos não é individual, 

nem tampouco são casos isolados. Contudo, elas se apresentam e representam uma 

ofensiva contra hegemônica para os processos de avanço do grande capital no 

nordeste paraense que vêm expropriando, desterritorializando e reterritorializando o 

campesinato local. 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Foi garantida pela viagem de campo a oportunidade de conhecer experiências 

riquíssimas em conteúdo a favor de nos estimular a refletir as contradições vividas no 

nordeste paraense. Sendo o estado do Pará o segundo maior estado do país, a região 

nordeste do Pará a mais antiga colonização da Amazônia, passa longe destes autores 

que vos escrevem a intenção de concluir algo sobre os questionamentos levantados. 

Ainda, o elemento que mais chama a atenção a partir deste trabalho de campo é a 

compreensão de que as experiências vão para além de si mesmas, expressas num 

processo de apropriação e ressignificação de termos importantes, por exemplo: 

ñprojeto de forma«oò (CEFAC), ñroas inteligentesò (ABAA), ñuma lapada no sistemaò 

(LAPO), a vis«o do ñlote como um sistemaò (SAPO) ï materializado na forma de uma 

forte expressão de autoafirmação de suas identidades de camponeses, assentados, 

quilombolas, etc., mas principalmente a compreensão da importância daquilo que 

estão fazendo, para si e para os outros. 

O que podemos é levar as experiências de homens e mulheres, donos dos seus 

destinos, para fora do âmbito local e afirmar que existe resistência camponesa no 

nordeste paraense. E que esta resistência camponesa supera desafios todos os dias 

para construir uma agricultura mais justa, rentável e ecológica. E para que essa forma 

de produzir se constitua também em um projeto de sociedade para a classe 

trabalhadora do campo e da cidade.  
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RESUMO 
A Educação Ambiental e a Educação do Campo, podem ser analisadas e entendidas 
de forma intrínseca e extremamente correlacionadas se pensarmos em uma 
Educação do Campo sob o enfoque de uma educação voltada para diretamente para 
a população do campo, compreendendo suas lutas, seu modo de vida e seus anseios. 
É a partir desta visão que passamos a vislumbrar a aliança entre Educação Ambiental 
e Educação do Campo como uma ferramenta emancipatória dos sujeitos do campo, 
onde os mesmos passam a entender-se como agentes principais dos processos 
vigentes, e não simplesmente indivíduos alijados de seus direitos e modo próprio de 
vivência, destinados a seguir a lógica própria do capitalismo agrário.  
Neste sentido é que se entende a relevância da presente pesquisa visto tratar da 
Educação Ambiental inserida no espaço escolar da educação do campo, tendo como 
seu ponto de referência o Colégio Estadual Centrão, localizado no Município de 
Querência do Norte, região Noroeste do Paraná. É neste espaço, que se encontra 
intimamente ligado a natureza propriamente dita e a valores tão próprios de seus 
sujeitos, que se revela a necessidade primaz de valorizar e difundir as premissas 
elementares da chamada Educação Ambiental. Para melhor compreender as relações 
estabelecidas entre alunos e professores com a temática em questão, foram aplicados 
questionários junto aos mesmos e realizadas observações no local, constatando-se 
por fim que estas relações ainda necessitam de maior alicerçamento na comunidade 
escolar.  
 

ABSTRACT 
Environmental Education and Field Education, can be analyzed and understood 
intrinsic and highly correlated way if we think in a Field Education under the focus of 
an education aimed directly to the rural population, including their struggles, their way 
of life and their aspirations. It is from this vision that we began to glimpse the alliance 
between Environmental Education and Field Education as an emancipatory tool of the 
subjects of the field, where they are to be construed as main agents of the current 
processes, not simply jettisoned individuals of their rights and own way of living, 
destined to follow the logic of agrarian capitalism.  
This sense that we can understand the relevance of this research deal with the visa 
inserted Environmental Education within the school education in the countryside, 
taking as its point of reference the Centrão State College, located in the municipality 
of Querencia North, Northwest region of Paraná. It is in this space that is intimately 
connected to nature itself and so the eigenvalues of its subject, which reveals the need 
for primate using and disseminating the basic premises of the call Environmental 
Education. To better understand the relations between students and teachers with the 
subject in question, questionnaires were applied to the same and conducted on-site 
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observations, finding yourself finally that these relations still need greater the 
grounding in the school community. 
 
Palavras-chave: Educação do Campo, Educação Ambiental, Noroeste do Paraná. 

Keywords: Field Education, Environmental Education, Northwest Paraná. 

EIXO 2. Soberania Alimentar, Agroecologia e Educação Ambiental.  

 

INTRODUÇÃO 

 

 

A partir da década de 1960, as discussões sobre as questões ambientais e as 

contribuições da educação nesse processo foram enfatizadas, surgindo, 

posteriormente, a Educação Ambiental (EA) que é então situada como saber 

institucionalizado e debatido pelas políticas públicas em diversos países, conforme 

esclarecem Dias (2004) e Reigota (2001). A temática em questão constitui-se como 

uma nova vertente do processo educacional, com vistas a construir no cidadão comum 

o senso de educação ambiental e preservação dos recursos naturais. Neste contexto, 

a educação ambiental passou a ser considerada como um campo da ação 

pedagógica, sendo a linha da educação que se aplica às questões do meio ambiente, 

promovendo assim, a compreensão da existência e da importância da 

interdependência econômica, social, política e ecológica.  

Neste sentido é que se entende a relevância da presente pesquisa visto tratar da 

Educação Ambiental inserida no espaço escolar da educação do campo. É neste 

espaço, que se encontra intrinsecamente ligado a natureza propriamente dita e a 

valores tão próprios de seus sujeitos, que se revela a necessidade primaz de valorizar 

e difundir as premissas elementares da chamada Educação Ambiental. 

No ambiente escolar, uma das formas de levar a Educação Ambiental à comunidade 

dá-se pela ação direta do professor em sala de aula e em atividades extra curriculares. 

O tema pode ser tratado em diversas áreas do conhecimento, entretanto ainda com 

mais ênfase em áreas como as ciências ambientais e ciências geográficas (Munhoz, 

2004).  

Comportamentos ambientalmente corretos e ativos devem ser apreendidos na prática 

escolar, contribuindo para a formação de cidadãos em plena harmonia com o meio 

ambiente. Além disso, é no espaço rural, a fim de promover uma educação do campo 

e para o campo, que se coloca a primazia de construir junto aos alunos um senso de 
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pertencimento, identidade e valorização de seu entorno, exaltando não apenas os 

elementos da natureza em si, mas todo um modo próprio e peculiar de vivência que o 

campo lhe confere. É neste contexto que se insere o trabalho realizado no Colégio 

Estadual Centrão, inserido em um assentamento rural, localizada no Município de 

Querência do Norte, região Noroeste do Estado do Paraná (Figura 1). Neste Município 

existem ao todo, nove assentamentos de trabalhadores rurais ñSem Terraò, sendo que 

um destes ® o assentamento denominado ñPontal do Tigreò que conta atualmente com 

336 famílias assentadas. É neste assentamento que se localiza o Colégio Estadual 

Centrão, o qual se constitui como referencial para esta pesquisa no tocante ao 

desenvolvimento da Educação Ambiental no espaço escolar do campo.  

 

 

OBJETIVOS 

 

 

A pesquisa realizada teve como enfoque principal as temáticas vinculadas a Educação 

Ambiental e Educação do Campo. Neste sentido, foi desenvolvida com o objetivo 

principal de conscientizar, primando por mudanças de comportamento, aguçando as 

competências, capacidade de avaliação e participação dos alunos e docentes do 

ensino fundamental do Colégio Estadual Centrão no Município de Querência do Norte, 

região Noroeste do Paraná. Além disso, pontuam-se ainda como objetivos desta 

pesquisa a realização de inserções direcionadas junto a professores e alunos do 

Colégio Centrão, no que tange ao fortalecimento das premissas relativas a Educação 

Ambiental no campo, e ainda analisar o nível de envolvimento dos docentes e 

discentes da referida escola com as questões pertinentes a Educação Ambiental. 
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Figura 1: Localização da Área de Estudo - Município de Querência do Norte na Região Noroeste do 
Paraná. 
Fonte: Adaptado de IPARDES, 2004. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO  

 

 

A Educação Ambiental e a Educação do Campo, podem ser analisadas de forma 

intrínseca e extremamente correlacionadas se pensarmos em uma Educação do 

Campo sob o paradigma da Questão Agrária como bem nos esclarece o geógrafo 

Bernardo Mançano Fernandes, quando diz que, 

 
 

Neste sentido a Educação do Campo está contida nos princípios do 
paradigma da questão agrária, enquanto a Educação Rural está contida nos 
princípios do paradigma do capitalismo agrário. A Educação do Campo vem 
sendo construída pelos movimentos camponeses a partir do princípio da 
autonomia dos territórios materiais e imaterais. A Educação Rural vem sendo 
construída por diferentes instituições a partir dos princípios do paradigma do 
capitalismo agrário, em que os camponeses não são protagonistas do 
processo, mas subalternos aos interesses do capital. (FERNANDES, 2006, 
p. 37 ). 

 
 

Sob este prisma passamos a compreender e vislumbrar a Educação do Campo como 

uma ferramenta emancipatória dos sujeitos do campo, onde os mesmos passam a 
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entender-se como agentes principais dos processos vigentes, e não simplesmente 

indivíduos alijados de seus direitos e modo próprio de vivência, destinados a seguir 

os ventos que embalam o capitalismo agrário.  

A partir do entendimento da dimensão crítica e imbuída de caráter político que a 

Educação Ambiental constitui, podemos tratá-la como um processo permanente no 

qual os sujeitos e a comunidade tomam consciência do meio ambiente ao seu entorno 

e adquirem conhecimentos, valores, habilidades, experiências e determinação, o que 

os tornam aptos a agir e resolver problemas ambientais presentes e futuros, conforme 

destaca Dias (1994). Neste sentido reconhecemos a estreita e valiosa relação que 

pode se estabelecer entre Educação do Campo e Educação Ambiental, entendendo 

que ambas tornam-se agentes potencializadoras de forma recíproca.  

Ao contrário do conceito de Educação do Campo que apresenta um caráter 

relativamente recente conforme nos esclarece Bernardo Mançano Fernandes (2006), 

a Educação Ambiental tem suas origens formais alicerçadas desde a década de 1970, 

quando a publica«o do relat·rio ñOs Limites do Crescimentoò, do Clube de Roma 

(European Conservation Year), referente ao meio ambiente, evoca  ao que se pode 

considerar como uma ñprevis«o de futuroò, caso a sociedade n«o esteja disposta a 

mudar a forma como vem se utilizando dos recursos naturais, apresentando então um 

novo modelo de desenvolvimento econômico. A forma como a humanidade se 

apresentava naquele momento, com um consumismo crescente, levaria o mundo a 

um verdadeiro colapso. No entanto a proposta elaborada pelo Clube de Roma foi 

rejeitada pelos grandes líderes. Somente a partir da Conferência de Estocolmo 

organizada pela ONU (Organização das Nações Unidas), no ano de 1972, é que 

ganha notoriedade a temática da Educação Ambiental no mundo. 

Já a Educação do Campo nasce de uma necessidade evidenciada pelos movimentos 

sociais do campo em organizar e estruturar uma face do processo educacional que 

lhes respondesse às suas demandas e realidade próprias. 

 
 

Para compreender a origem deste conceito é necessário salientar que a 
Educação do Campo nasceu das demandas dos movimentos camponeses 
na construção de uma política educacional para os assentamentos de 
reforma agrária. Este é um fato extremamente relevante na compreensão da 
história da Educação do Campo. Dessa demanda também nasceu o 
Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA) e a 
Coordenação Geral de Educação do Campo. (FERNANDES, 2006. p. 28) 
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Deste modo, acredita-se que a Educação do Campo por seu caráter intimamente 

vinculado aos movimentos sociais do campo que buscam em seu âmago, questões 

concernentes a justiça social através da posse da terra, possui em seus fundamentos 

muito mais do que a preocupação com os conteúdos básicos comumente trabalhados 

ou construídos em uma sala de aula. Para além disto, ela busca um comprometimento 

com a sua causa maior, a questão agrária, procurando romper com as "verdades" 

estabelecidas e a lógica, que pretende se colocar como incontestável, do capital no 

campo, apontando então para outras possibilidades. 

 
 

Assim, a educação do campo deve enfatizar a urgência de instituir uma 
radical mudança estrutural que possibilite, em comunhão com outras 
alternativas, ir além da lógica capitalista que parece ter (ou estar) tornando-
se petrificada e sacralizada no imaginário coletivo da humanidade. Daí a 
necessidade de se valorizar outro modo de produção que venha romper com 
a lógica perversa e incorrigível do capital (...). (NASCIMENTO, 2009, p. 233). 
 
 

Partindo destas premissas, fica ainda mais evidente, o papel relevante que apresenta 

a Educação Ambiental inserida no contexto da Educação do Campo, visto que ambas 

apresentam em sua essência um caráter revolucionário, ou ainda, que pretende 

romper com a situação vigente, indicando um novo rumo para as relações sociais e 

ambientais concomitantemente. 

 

 

METODOLOGIA 

 

 

A pesquisa foi desenvolvida, a princípio, por meio do arrolamento de materiais 

bibliográficos e revisão da literatura concernente às temáticas educação ambiental e 

educação no campo, além de temas e assuntos atinentes como o histórico do 

munic²pio de Quer°ncia do Norte e do pr·prio assentamento ñPontal do Tigreò, onde 

se insere o Colégio Estadual Centrão, tido como referência neste estudo. 

Desde a fase inicial da pesquisa bem como ao longo de seu desenvolvimento foi 

imprescindível o envolvimento todos os aspectos conceituais pertinentes a temática 

em questão. Para este fim foi realizada consistente revisão da literatura acerca dos 

temas direta e indiretamente envolvidos na pesquisa, com o intuito de contribuir para 

o enriquecimento do corpo teórico-conceitual do trabalho desenvolvido. Temas 
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relevantes como questões conceituais sobre educação ambiental e educação do 

campo foram fundamentalmente trabalhadas, dispondo assim os fundamentos para 

que a pesquisa prosseguisse alicerçada em um sólido corpo teórico. 

 Para a realização da fase consecutiva, que consistiu na etapa empírica da pesquisa, 

se fez necessário realizar o levantamento e coleta de dados e informações 

considerados relevantes para a pesquisa, obtidos a partir de fontes primárias. Os 

dados primários forma obtidos por meio de coleta de observações realizadas em 

campo, e ainda pela aplicação de questionários (incluindo questões abertas e 

fechadas) junto aos agentes principais envolvidos no processo da educação ambiental 

no campo, os professores e os alunos do ensino fundamental da escola supracitada.  

Na fase final da pesquisa, foi articulada uma exposição dialogada com alunos e 

professores da escola, acerca dos temas pertinentes a Educação Ambiental no campo 

e como consolidar tais conhecimentos em seu cotidiano, com o intuito de gerar em 

cada indivíduo a conscientização de ser um agente transformador da realidade. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Os dados e informações obtidos através da aplicação dos questionários, bem como 

todo o diálogo desenvolvido junto ao corpo docente e aos alunos da escola, revelam 

por um lado um fator positivo ao perceber que em sua maior parte tanto alunos como 

professores se mostram não apenas interessados pela temática ambiental mas 

também conhecedores de seus princípios fundamentais. Por outro lado, insta a 

necessidade de se verificar na prática desta comunidade escolar a aplicação dos 

conceitos apreendidos dentro de sua realidade. 

O Colégio Estadual Centrão, possui em seu quadro docente atualmente 12 

professores, sendo que destes, apenas um não possui formação superior, mas 

apenas o ensino médio, já os onze restantes alcançaram o nível de especialistas. 

Todos os doze professores responderam ao questionário, que elencava tanto 

questões abertas, que, segundo Lakatos (2010), permitem ao informante responder 

livremente, usando linguagem própria, e emitir opiniões, questões fechadas onde o 

informante escolhe sua resposta entre duas opções (sim e não) e ainda questões de 

múltipla escolha que consistem em perguntas fechadas, mas que apresentam uma 
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gama de respostas que abrangem várias vertentes do mesmo assunto. A partir das 

respostas obtidas através da aplicação dos questionários, foi possível realizar uma 

análise mais aproximada da realidade experimentada por alunos e professores desta 

escola do campo no que tange ao conhecimento e apreensão das questões ligadas a 

Educação Ambiental em seu cotidiano. 

Quanto grupo que integra o quadro docente da escola, formado em maior parte por 

mulheres, sendo estas num total de 10 e apenas 2 professores do gênero masculino, 

foi interessante analisar que, em unanimidade, disseram tanto conhecer o conceito de 

Educação Ambiental bem como aplicá-lo na escola através de projetos direcionados, 

considerando ainda a relevância de se implantar a temática na matriz curricular 

praticada na escola. 

Ainda em caráter de unanimidade, os professores afirmaram estar presente no 

conteúdo abrangido pelos livros didáticos utilizados na escola, a temática da 

Educação Ambiental e declararam receber incentivo e motivação da própria escola 

para tratar de temas concernentes a Educação Ambiental com seus alunos.  

Ainda neste sentido, os docentes alegam haver no próprio espaço escolar ambientes 

que favorecem o desenvolvimento do tema em questão com os alunos, tais como 

hortas, área arborizada entre outros. Além dos ambientes inseridos na própria escola 

que favorecem o trabalho da temática Educação Ambiental, os professores ainda 

citaram outros locais próximos que já foram visitados com os alunos com a finalidade 

de observar e apreender as questões ambientais, sendo estes, aterros sanitários, 

trilhas ecológicas na própria zona rural, nascentes de córregos e também a central do 

sistema de tratamento e abastecimento de água local. 

Por fim, os professores falaram um pouco sobre os meios que costumam utilizar na 

escola para desenvolver assuntos relativos a questão ambiental com a interação dos 

alunos, sendo que neste quesito as respostas mais recorrentes entre eles foi acerca 

do uso de vídeos educativos, passeios nos arredores da escola, debates, palestras, 

coleta e separação de lixo e a confecção de painéis educativos. 

No que diz respeito a questões respondidas pelos alunos, é importante lembrar que 

115 alunos responderam as questões, sendo estes, alunos que integram o 

denominado ensino fundamental desta escola (6º ao 9º ano). 

De forma geral, foi percebido o interesse e curiosidade dos alunos sobre o tema da 

Educação Ambiental, embora algumas respostas entram em contradição com as 

respostas dadas pelos professores. Um exemplo desta contradição está no fato de 
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8% destes alunos responderem que não é trabalhado em sua escola o tema Educação 

Ambiental. 

A grande maioria dos alunos questionados, se disseram incomodados com problemas 

ambientais que acometem a natureza como um todo, sendo que os mais citados foram 

a pesca predatória, o desmatamento, a poluição e por último um indicador bastante 

interessante que revela um problema a ser tratado na área rural, a falta de coleta de 

lixo seletiva.  

Os alunos elencaram ainda que, em sua opinião, o principal responsável pelos 

problemas ambientais é definitivamente o homem (60% das respostas), enquanto 

outra parte deles apontaram outros responsáveis, como alguns animais e até mesmo 

as próprias escolas, por, de acordo com os mesmos, não ensinarem como devem 

preservar o meio ambiente. 

Por fim, os alunos esclareceram os meios que consideram mais interessantes e 

atrativos para se discutir a temática em questão na escola. Em grande parte, estes 

responderam que a melhor forma de se tratar este assunto seria através de trabalhos 

práticos como jogos e brincadeiras educacionais, além disso citaram também a 

confecção de desenhos, peças teatrais e músicas como instrumentos possíveis. 

Interessante notar que a menor parte dos alunos (3%) fizeram alusão a palestra como 

uma forma de se trabalhar a temática da Educação Ambiental na escola. 

Além destas impressões percebidas pela aplicação do questionário, foi ainda a partir 

das observações realizadas in loco que foram verificados os aspectos ligados as 

questões ambientais na realidade da escola, entendendo que ainda necessitam de 

melhores direcionamentos e instruções. Alguns fatores bastante evidentes embasam 

tal pensamento, especialmente quando se trata não apenas do comportamento 

exibido pela comunidade escolar, mas principalmente aos aspectos visíveis que 

imprimem tal conduta, tais como a queima de lixo a céu aberto, descarte de produtos 

e embalagens sem a destinação correta no que se refere a reciclagem dos mesmos, 

acondicionamento incorreto de materiais utilizados pela própria escola como os livros 

didáticos por exemplo, dentre outros fatores (Figuras 2, 3 e 4). 
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Figura 2 - Lixo destinado à queima a céu aberto 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

Figura 3 - Produtos e embalagens descartados de forma incorreta 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 4 - Livros didáticos acondicionados de forma incorreta 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

 

CONCLUSÃO 

 

 

Portanto, entendemos que, por se tratar de um tema bastante importante no que tange 

tanto ao despertar da consciência ecológica como na formação de sujeitos críticos e 

emancipados, para a construção do conhecimento relacionando a temática de 

Educação Ambiental no espaço escolar do campo, todos os esforços são válidos.  

Além disso, é bastante pertinente relembrar como a Educação Ambiental quando de 

fato trabalhada e desenvolvida de forma consistente coloca-se em uma posição 

bastante relevante para a Educação do Campo, visto levar seus sujeitos a enxergar o 

ambiente ao seu redor de forma ativa, ou seja, entendendo-se como parte integrante 

e agente de transformação deste espaço. Espaço este que ganha assim, diversas 

possibilidades e alternativas que não aquelas impostas por um sistema totalizante 

como pode ser evidenciado com o sistema capitalismo no campo, que procura impor 

sua lógica e seus princípios (ou a falta deles) para toda a população rural. 

O desenrolar da pesquisa levou ao desejo de prosseguir e propor novas formas e 

metodologias de se trabalhar a questão ambiental dentro dos conteúdos programados 

para serem ministrados na formação do aluno da escola do campo, seguindo o 

caminho da inovação, o histórico da comunidade escolar bem como seu espaço 

vivido, suas raízes, dada a necessidade e carência de atividades que envolvam a 
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prática e a teoria, neste espaço escolar. Neste sentido, idealiza-se a formação de 

verdadeiros cidadãos, pautada em valores éticos, para que, em um futuro próximo 

estes alunos venham a ser pessoas capazes de garantir a qualidade de vida e 

equilíbrio tanto ambiental como social. 
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RESUMO 

O artigo tem por objetivo delimitar, a partir da situação atual de fome no Brasil e no 
mundo, algumas perspectivas no que diz respeito às ações estatais no combate a 
fome. Se num momento pretérito a fome tinha causas influenciadas por questões 
climáticas (Davis, 2002), hoje o problema é social, político e econômico. Para isso, há 
a necessidade de retomar à contribuição teórica de Josué de Castro quando este autor 
distingue os vários tipos de fome. Atualmente, o discurso do combate à fome está 
ligada ao conceito de desenvolvimento sustentável, embora tenha suas limitações. 
Sabe-se que atualmente a fome atinge 850 milhões de pessoas no mundo e 12 
milhões de pessoas no Brasil (BBC Brasil, 2013) e que não pode ser desvinculado 
com a ideia de pobreza. É a própria condição do capitalismo que gera pobreza, 
exclusão social e desigualdade econômico, social e territorial. Faz-se necessário 
enfatizar a grande produção agrícola no mundo (muito incentivada pela Revolução 
Verde, embora não seja capaz de solucionar tais problemas estruturais), discutir, 
brevemente, o papel do Estado na implantação de políticas públicas capaz de 
solucionar ou ñamenizarò a quest«o alimentar no Brasil e abordar a quest«o da 
qualidade dos alimentos (que apresenta estudos avançados a respeito do valor 
nutricional de cada alimento). 
 
ABSTRACT 
 
The article aims to define, from the current situation of hunger in Brazil and worldwide, 
some perspectives with regard to state actions in fighting hunger. If a time had past 
tense hunger causes influenced by climate issues (Davis, 2002), today the problem is 
social, political and economic. For this there is the need to resume the theoretical 
contribution of Josué de Castro when this author distinguishes the various types of 
hunger. Currently, the discourse of fighting hunger is linked to the concept of 
sustainable development, although it has its limitations. It is known that hunger now 
affects 850 million people worldwide and 12 million people in Brazil (Brazil BBC, 2013) 
and may not be unconnected with the idea of poverty. It is the very condition of 
capitalism that generates poverty, social exclusion and economic, social and territorial 
inequalities. It is necessary to emphasize the great agricultural production in the world 
(much encouraged by the Green Revolution, although not able to solve these structural 
problems), discuss briefly the role of the State in the implementation of public policies 
able to solve or "soften" the question feed in Brazil and address the issue of food quality 
(which features advanced studies about the nutritional value of each food). 
 
Palavras-chave: Agricultura. Questão alimentar. Políticas públicas. 
 
Keywords: Agriculture. Food issue. Public policies. 
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Eixo 2: Soberania Alimentar, Agroecologia e Educação Ambiental (Debate Teórico e 
Experiências Práticas). 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

É preciso reconhecer a pobreza como uma dívida social resultante de um processo 

produtor de formas de exclusão (SILVEIRA, 2009) que ainda hoje gera milhões de 

famintos no mundo afora. Josué de Castro, na década de 1940, já distinguia os vários 

tipos de fome no Brasil (mais tarde, ele mostrava uma ñgeografia mundial da fomeò) e 

que era resultado de exclusão social, política e econômica. A humanidade chegou a 

uma produ«o de alimentos nunca vista antes, mas que atitudes ñmesquinhasò e 

interesseiras por parcela da sociedade ainda gera uma grande quantidade de pessoas 

que não tem acesso aos bens alimentícios necessários para viver bem. Entretanto, o 

paradoxo da questão alimentar hoje, enfatiza a grande quantidade de pessoas que 

apresentam ñexcessoò de peso (que apresentam p®ssimos h§bitos alimentares 

resultantes de ações das grandes industrias alimentícias), também nunca ouve 

tamanha população nessas condições. Mas é preciso também discutir o papel do 

Estado, o que ® a agricultura hoje no Brasil e no mundo (um ñceleiro agr²colaò que 

alimenta quem?) e o poder da propaganda ideológica promovida por grandes 

multinacionais do setor de alimentos. O objetivo do artigo, dentro de suas limitações, 

é tecer algumas considerações a respeito da questão alimentar, a agricultura e as 

políticas públicas no Brasil, mostrando causas e consequências da fome e o que se 

faz para erradica-la. 

 

 

ASPECTOS HISTčRICOS DO PROBLEMA ñSECULARò DA FOME 

 

 

Ainda no século 19, Euclides da Cunha já falava na enorme quantidade de pessoas 

mortas na região Nordeste do Brasil, que teve como causa a fome. E naquela época 

a fome tinha como causa os aspectos naturais, tais como o El Niño, que causou 

estragos e dizimou milhões de pessoas pelo mundo (a Índia também foi seriamente 
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afetada). Durante os anos de 1888-89, a Bahia passou por graves problemas de 

seca/fome (DAVIS, 2002). Soma-se a todos esses problemas naturais no passado, o 

fato de o Brasil apresentar um arquipélago de economias distintas (dedicado à 

exportação), o que carecia o preço do transporte (DAVIS, 2002). Consequentemente, 

o preço dos alimentos era exorbitante.  

Especialmente a região Nordeste do Brasil, a história moderna impressiona pela 

ausência de qualquer papel significativo do Estado no desenvolvimento até a década 

de 1960. E o grande problema que persiste nessa região do país não é a seca, mas 

sim a ñcercaò. Houve um grande declínio ecológico, como aponta Mike Davis em seu 

livro, pois as grandes fazendas monopolizaram as fontes de água perenes e ficavam 

em geral bem protegidos da seca (DAVIS, 2002). O governo claramente apresentava 

uma incapacidade de patrocinar obras de irrigação. E a transposição do Rio São 

Francisco não é de hoje... 

Tinha-se, portanto, uma grande indústria da seca (que por sinal, era bem mais 

lucrativa que os produtos básicos regionais). Erros crescentes do poder público 

culminaram com o grande contraste que se deu no século 19 e inicio do 20: as fábricas 

têxteis inglesas invadiam o porto de Recife, o que agravou com o problema da fome 

e seca. Por outro lado, foi a ®poca de grande ñboomò na economia nordestina 

(especialmente em Pernambuco). 

No ano de 1917, houve uma grande manifestação no Brasil conhecida como a grande 

Greve Geral. O estopim foi problemas com a alimentação. No contexto econômico, o 

Brasil exportava alimentos para a Europa (em guerra), enquanto o mercado interno 

tinha grande oferta de café, onde faltavam alimentos básicos (BELIK; GRAZIANO DA 

SILVA;TAKAGI, 2003, p. 14-15). 

Resumidamente, todos esses aspectos têm em comum o que Josué de Castro já 

mostrava na sua Geografia da Fome, ainda nos anos de 1950: fruto de um passado 

histórico (havia uma grande ausência de uma política que de fato visava construir uma 

nação, um país, uma política que governasse para o povo); desajustamento 

econômico; agricultura extensiva de produtos exportáveis ao invés de uma agricultura 

intensiva de subsistência capaz de matar a fome de nosso povo; desenvolvimento 

econômico de tipo colonialista no Brasil; a urbanização acentuou a deficiência 

alimentar; política antinacional; pouca terra destinada a produção de gêneros 

aliment²cios; aus°ncia de ñvontade pol²ticaò. 
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Quadro político e socioeconômico no combate a fome durante o século XX 

 

 

Em termos conceituais, fome quer dizer: apetite, vontade de comer, um fenômeno 

instintivo (por exemplo, a respiração), ou também, sinônimo de subalimentação 

(impossibilidade de comer) (ABRAMOVAY, 1989). É uma associação de duas 

disciplinas: ciências sociais (que procuram responder por que os indivíduos tem fome) 

e as ciências biomédicas (que analisam as consequências da subalimentação sobre 

o organismo humano). Fome ® um ñfen¹meno quantitativo, que pode ser definido pela 

incapacidade da alimentação diária de fornecer um total calórico correspondente ao 

gasto energ®tico realizado pelo trabalho humanoò (ABRAMOVAY,1989, p.13-14). Tem 

fome ñaqueles cuja alimenta«o di§ria n«o aporta a energia requerida para a 

manutenção do organismo e para o exercício das atividades ordinárias do ser 

humanoò (MONTEIRO, 1995, p. 195). A subalimenta«o ® uma aus°ncia constante de 

substâncias essenciais para o bom funcionamento do corpo humano (que são as 

proteínas, vitaminas e minerais). Padecem com a desnutrição:  

 
 

[...] indivíduos cujos organismos manifestam sinais clínicos provenientes da 
inadequação quantitativa (energia) ou qualitativa (nutrientes) da dieta ou 
decorrentes de doenças que determinem o mau aproveitamento biológico dos 
alimentos ingeridos. (MONTEIRO, 1995, p. 195). 

 
 
Ricardo Abramovay também aborda os efeitos psicológicos da fome, e diz também 

que os efeitos da fome na inteligência não são irreversíveis. Sabe-se que hoje, a fome 

é uma doença social, fruto de um rendimento escolar, de um rendimento econômico 

e do custo pol²tico. Entretanto, existe o ñmito da ignor©ncia da fomeò, quando esta 

passa a ser encarada como um problema individual, e não uma causa social. 

Durante a história recente do homem, como civilização, a fome matou mais gente do 

que as guerras mundiais. Durante o século XX, mesmo nas duas guerras mundiais, 

perderam-se milhões de almas, a fome ainda é capaz de padecer mais pessoas. 

Dados da década de 1970, no Brasil, 13% da população passava fome 

(ABRAMOVAY,1989). Hoje, ainda temos 6,9% nessas condi»es. O mais ñincr²velò, ® 

que naquela época, 67% da população brasileira encontravam-se na subnutrição. 

Diante desses dados, países ricos (EUA especialmente) aproveitavam esses altos 

índices de subnutri«o para ñajudarò os pa²ses pobres no pretenso argumento de 
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acabar com a fome. Entretanto, tal ajuda (nos países pobres ou em desenvolvimento) 

serviram para mudar os hábitos alimentares de suas populações. Posteriormente, os 

descontos cedidos nos anos 1950 foram suprimidos nos anos 1960; por sua vez, os 

norte-americanos conseguiram altas taxas de lucro; havia uma eficaz propaganda de 

que os produtos locais provenientes da pequena agricultura (mandioca, arroz, feijão, 

etc.) faziam mal à saúde e tamb®m faziam alus«o a uma quest«o de ñsuperioridadeò 

(os brancos [Ocidentais] em relação as outras populações do mundo). 

Nesse período, o Estado Brasileiro era subordinado aos interesses internacionais, 

entre elas o capital representado pelas empresas do agronegócio (STACCIARINI, 

2013). Por isso, facilmente as grandes empresas alimentícias impôs novos hábitos 

alimentares no Brasil, culminando numa relação de dependência alimentar. É bem 

verdade que o país teve um crescimento econômico na casa de 7% ao ano, mas 

sabemos que tal crescimento teve seu lado perverso, agravando as desigualdades 

sociais (SACHS, 2001). 

Durante os anos de 1950 a 1970 falava-se muito na quantidade de alimentos (calorias) 

que eram essenciais à saúde humana e pouca coisa era debatida no que se referia 

às proteínas. A média de consumo de calorias em 1970 era: 3.315 unidades/hab. nos 

países ricos e 2.180 unidades/hab. nos países pobres. Claramente, uma grande 

desigualdade nutricional. 

A fome e a relação com a estrutura fundiária no Brasil ® uma ñheranaò colonial. O 

combate a fome envolve uma questão política e a pretensa explosão demográfica é 

ñcontroladaò pelo aumento da qualidade de vida de uma popula«o. £ preciso colocar 

algumas questões (além de muitas outras) na relação a que (e também a quem) se 

destina a produção e a terra, tais como apontadas por Abramovay (1989, p. 61-62): 1. 

A superfície agrícola do planeta está sendo realmente empregada para a produção? 

2. A produção agrícola dos países pobres serve primordialmente a alimentar suas 

populações ou para a exportação? 3. A terra e a produção agrícola dirigem-se 

primordialmente a alimentação humana ou ao sustento de animais? 

No Brasil, existe uma subutilização da terra, um obstáculo que se opõe a ampliação 

da produção de alimentos. A produção alimentar é maior nas pequenas propriedades: 

desde a década de 1970 até hoje. Tanto é que Ariovaldo Oliveira nos diz que, em 

pleno século XXI, cerca de 70% da terra no Brasil é improdutiva (OLIVEIRA, 2004). 

Portanto, tal ñherana colonialò da terra (e sua improdutividade) permanece no país. 
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É impossível melhorar as condições de vida de uma população sem uma mudança 

profunda na propriedade fundiária. 

A revolução verde também não resolveu a questão alimentar no mundo. Esta foi a 

introdução de técnicas dominantes nos países ricos para os países pobres, além de 

uma importante pesquisa com sementes selecionadas que visava aumentar os 

rendimentos agrícolas. Como consequência, houve concentração de terra, êxodo rural 

e um grande contingente de miseráveis e famintos nas cidades. 

Portanto, pode-se evidenciar também o alimento como uma arma de poder: imposição 

de vontades e interesses, um importante instrumento de dominação imperialista 

(ABRAMOVAY, 1989, p. 101-102). 

 

 

Políticas públicas, agricultura e combate a fome no Brasil 

 

 

A fome existe em todos os países. Um autor que estudou a fome e as políticas públicas 

no Brasil é Antônio Sobrinho. Para Sobrinho (1981, p. 20), a solução da fome não 

deriva de uma melhor distribuição de produtos alimentares, mas sim com a utilização 

das terras agrícolas. A questão central deste autor é: a desigualdade do acesso aos 

meios de produ«o impede o potencial alimentar. Ele fala que: ño problema da 

alimentação tende a se agravar, entre outras causas, pela pressão demográfica 

urbana, pela redução das áreas agricultáveis acessíveis a pequenos produtores e 

pelos baixos rendimentos de muitas culturasò (SOBRINHO,1981, p.101). Mas ser§ 

mesmo que o problema da fome é o aumento da população e o baixo rendimento de 

algumas culturas? 

O aumento da fome (especialmente nas regiões metropolitanas) nos anos de 1990 

coincidiu com o período da política neoliberal. O mesmo diagnóstico ainda é válido: 

falta de renda para se alimentar adequadamente reflexo da desigualdade de renda 

existente no país (BELIK; GRAZIANO DA SILVA; TAKAGI, 2002).  

Durante a década de 1960, foram implantadas pelo poder público, políticas que não 

visavam combater a fome, mas ñsim dar uma resposta ¨ sociedade que exigia preos 

mais baixosò (BELIK; GRAZIANO DA SILVA; TAKAGI, 2002, p.16-17). 

É importante lembrar que mudanças de hábitos alimentares da população mudaram. 

Por que mudou? Ricardo Abramovay dá pistas em relação a isso: influência dos EUA 
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na exportação de produtos industrializados no pós-2  Guerra. Houve também 

mudanças na estrutura familiar e no mercado de trabalho: as famílias passam a comer 

fora de casa (até mesmo os mais pobres). 

Poucas ações políticas que visavam o combate a fome no Brasil: o primeiro foi o 

PNLCC (Programa Nacional do Leite para Crianças Carentes), primeiro programa 

implementado de ñbaixo para cimaò (BELIK; GRAZIANO DA SILVA; TAKAGI, 2002, 

p.20). Nos anos 1990, houve um esvaziamento (que já era pouco) das despesas do 

governo com a agricultura, especialmente a familiar. Houve também esvaziamento de 

políticas universais de combate a fome: substituição de programas baseados na 

distribuição de bens em espécie por um valor mensal em dinheiro, que não satisfazia 

a necessidade básica de uma família. 

A questão da fome, portanto, é um problema estrutural: consequência do modelo 

econômico vigente. Uma das soluções propostas por Graziano Silva, Belik e Takagi é 

a interven«o do Estado (inspirado no modelo keynesiano). Propor, ent«o, ñum modelo 

econômico que privilegie o crescimento do mercado interno e diminua a extrema 

desigualdade de renda existente no pa²sò (BELIK; GRAZIANO DA SILVA; TAKAGI, 

2002, p.33). E sair em defesa da reforma agrária. 

Já para outro autor, o geógrafo Milton Santos, o problema e a discussão em torno da 

fome ® ñvergonhosoò em pleno s®culo XXI (SANTOS, 2011). O grande problema da 

fome, para Milton, é a sua distribuição, uma vez que segundo dados da própria 

Organização das Nações Unidas (ONU), o mundo produz alimentos para 12 bilhões 

de pessoas (quase o dobro da população atual). Porém, o que se vê na prática, é um 

perverso jogo de interesses políticos e econômicos. 

 

 

Avanço nutricional e pobreza no Brasil e no mundo  

 

 

S«o pobres ñas pessoas que n«o suprem permanentemente necessidades humanas 

elementares como comida, abrigo, vestuário, educa«o, cuidados de sa¼de, etc.ò 

(MONTEIRO, 1995, p. 195). Se há pobreza, existe também a outra parcela da 

população que concentra muita renda. Ainda assim, persiste uma realidade triste que 

são os níveis epidemiológicos de doenças carenciais. 
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Mas tais doenças podem ser evitadas, em virtude do grande avanço em estudos sobre 

alimento. Hoje, sabe-se muito da qualidade dos alimentos, do seu valor nutritivo, etc., 

ou seja, é possível alimentar bem todas as populações (FILHO; BATISTA, 2002). É 

possível pensarmos e agirmos em favor de uma melhora na distribuição de alimentos 

em todo o mundo. 

H§ autores que ñpregamò que a eleva«o da temperatura da Terra at® o fim do s®culo 

21 aumentará em até 4 graus celsius (ABRAMOVAY, 2012). Por sua vez, há teorias 

que dizem o contrário. E tal mudança climática poderá agravar ainda mais a 

desigualdade social e, consequentemente, causar grandes estragos na alimentação 

em todo o mundo, inclusive no Brasil. Para este autor, é preciso pensar uma nova 

economia que tem por missão básica permitir o aumento na oferta de bens e serviços. 

Essa nova economia seria a do desenvolvimento sustentável, muito em voga nos 

meios de comunica«o. Este ñnovoò pensamento j§ est§ sendo apropriado pelas 

grandes corporações dos países ricos. Então, é preciso ter cautela, e um senso crítico, 

quando se fala em desenvolvimento sustentável. 

O próprio Banco Mundial afirma que a desigualdade é um problema (ABRAMOVAY, 

2012, p. 59). Em relação ao desperdício da produção alimentar no mundo: os EUA 

desperdiçam cerca de 40%; países em desenvolvimento, 30% (ABRAMOVAY, 2012, 

p. 70-71); aumento da obesidade no mundo (que pode ter relação com a pressão de 

má alimentação provocada pelas indústrias de alimentos). Há um forte poder da 

propaganda nos dias atuais, aumentando as práticas predatórias de hábitos 

alimentares. 

Por fim, segundo dados recentes, as possibilidades da produção agrícola para a 

subsistência é capaz de alimentar cerca de 12 bilhões de pessoas (HOUTART, 2009; 

ONU, 2013; FAO, 2011). Na contramão do desenvolvimento, milhões de pessoas 

padecem de uma vergonhosa política que não é capaz de atender, pelo menos em 

suas mínimas condições de sobrevivência, uma parcela significativa da população.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A fome é um problema de ordem social, político e econômico que atinge 1/8 da 

população mundial e 6,9% da população brasileira (BBC BRASIL, 2013; ONU, 2013). 
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Mas há uma crítica por traz desses dados, em virtude da produção alimentar hoje no 

mundo: é possível alimentar toda a população humana no planeta (ADDAS, 2004; 

HOUTART, 2009). Infelizmente, isso não é resolvido em virtude de vários aspectos. 

Dentre eles, o fato de a fome ainda é lucrativo para vários setores da sociedade. 

O capitalismo ainda n«o ñsolucionouò tal problema; entretanto, ainda o alimento é uma 

importante forma de poder das grandes multinacionais (impõe vontades e interesses; 

novos padr»es alimentares). O discurso sobre o ñdesenvolvimento sustent§velò, que 

claramente apresenta contradições e paradoxos, já está sendo apropriado por 

grandes empresas para impor determinados produtos no mercado com o chamado 

ñselo verdeò. Mas para tal produto ser feito, provavelmente boa parte da natureza foi 

desmatada, houve exploração por parte dos trabalhadores, etc. 

Outra questão que emerge do problema da fome é que torna-se impossível resolver 

tal problema sem uma mudança estrutural nas propriedades rurais (especialmente no 

Brasil). Ainda temos um país que apresenta cerca de 70% de suas terras que não são 

produtivas, servem meramente para interesses individuais (ou especulação 

imobiliária), não cumpre sua função social e deveria ser desapropriada para que 

parcela significativa da população tenha acesso a terra e possa produzir alimentos 

para o mercado interno. Tal medida é importante, se quisermos melhorar a vida da 

população. 

Portanto, a grande questão das políticas alimentares no século 21 é: resolver ou 

ñamenizarò o problema da fome e da pobreza? £ preciso ter em mente as contradi»es 

inerentes do sistema capitalista e propormos uma alternativa de crescimento e/ou 

desenvolvimento que seja mais humano, que não gera desigualdade social e que 

possa ter como meta uma melhora na qualidade de vida de 100% da população. É 

preciso pensar o mercado interno, principalmente em termos de oferta de produtos 

básicos, de subsistência. Desenvolver um sistema político que, de fato, atenda os 

anseios da população. 
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RESUMO 

Esse artigo aborda o campesinato, como modo de produção e organização da vida 
antagônico ao agronegócio, sendo as discussões, oriundas de estudos teóricos, 
inserção na Via Campesina e na Educação do Campo. Apresenta algumas diferenças 
entre agricultura familiar e agricultura camponesa, embora inseridas na chamada 
pequena agricultura e, nesse aspecto, evidencia diferentes concepções acerca da 
reforma agrária. No que tange aos sistemas de produção, mostra conflitos entre a 
possibilidade da agroecologia com os sistemas convencional e dos transgênicos além 
de fazer a discussão de fundo do que implica a utilização dos agrotóxicos. Por fim, é 
evidenciado que as próprias políticas condicionam o uso de agrotóxicos com 
consequências nefastas para as pessoas e para o ambiente e, diante disso, a 
necessidade e urgência de repensar concepções e paradigmas, além de olhar, 
reconhecer e potencializar experi°ncias que v«o ao rev®s do ñmodeloò hegem¹nico 
de agri-cultura.  A agroecologia ainda aparece de forma marginal e as políticas 
voltadas a ela são recentes, entretanto, acredita-se ser possível deixar de fazer parte 
das ñpequenas experi°nciasò e, dar o salto quali e quantitativo para ser o sistema de 
produção e, nele, a possibilidade do Bem-Viver. Para que isso ocorra é necessário 
ética e política junto à outra postura epistemológica, de parte das pessoas e de parte 
de governos/Estado, instituições.  
 
RESUMEN 

Este artículo aborda el campesinado, como un modo de producción y  organización 
de la vida antagónico al agronegócio, con discusiones derivadas de estudios teóricos, 
participación en la Vía Campesina y en la Educación del Campo. Presenta algunas 
diferencias entre la agricultura familiar y la agricultura campesina, aunque ambas 
pertenencen a la pequeña agricultura  y, así apunta diferentes concepciones acerca 
de la reforma agrária. Con relación a los sistemas de producción, mostra los conflictos 
entre la posibilidad de la agroecología con los  sistemas convencional y de los 
transgénicos, para allá de hacer la discución de fondo de las implicaciones del uso de 
los pesticidas. Al final, explicita que las própias políticas incentivan lo uso de los 
pesticidas, con consecuencias desastrosas para las personas y para el medio 
ambiente y, por eso, la necessidade y la urgéncia en repensar las concepciones y los 
paradigmas, además de mirar, reconcer y potenciar experiências que caminan al 
rev®s de lo ñmodeloò hegem·nico de agri-cultura. La agroecologia aún aparece de 
manera marginada y las políticas para ella son recientes, todavia, acredita-se ser 
posible dejar de ser las pequenas experiências, por que no, dar el salto quali y 
quantitativamente para ser lo sistema de producción, y, con el, lo Bien-Vivir. Para que 
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eso ocurre es necesario ética y política junto con otra postura epistemológica, de parte 
de personas, gobiernos/Estado e instituciones.  
Palavras-chave: sistemas de cultivos; agrotóxicos; agroecologia. 

Palavras clave: los sistemas de cultivos; pesticidas; agroecología.  

Eixo 2 -  Soberania Alimentar, Agroecologia e Educação Ambiental  
 

INTRODUÇÃO 

 

 

Por meio deste texto, propomo-nos discutir o campesinato implicado em diferentes 

sistemas de cultivos: um deles é considerado convencional, baseado na utilização de 

insumos químicos e agrotóxicos, e que na atualidade também tem relação com o 

desenvolvimento de tecnologias e cultivos de espécies transgênicas; o outro é a 

agroecologia, que embora seja distinto em certos aspectos, aproxima-se ou até 

confunde-se com o sistema de produção orgânica. Desde já, pontuamos que o 

campesinato, indiferentemente da maneira de produção praticada, diverge com o 

sistema produtivo do agronegócio, baseado, em larga medida, na concentração 

fundiária, apropriação e destruição de recursos sociais, culturais, ambientais, 

impossibilitando e extinguindo as condições de vida das comunidades camponesas, 

tradicionais ou não (ELIAS; PEQUENO, 2007). Nossas reflexões partem de estudos 

teóricos e formulações debatidas desde a Via Campesina/Brasil72, em especial no 

Movimento de Mulheres Camponesas, e inserção na Educação do Campo (EdoC).   

Do nosso ponto de vista, ficaria falho discutir tanto a agroecologia quanto a produção 

convencional, desvinculadas dos sistemas agrícolas, em razão de políticas 

estabelecidas, uma vez que elas podem alavancar ou não certo setor agrícola, 

conforme os investimentos realizados. Além disso, admitir que a agricultura 

camponesa/familiar e o agronegócio convivem harmoniosamente seria uma farsa, 

                                            
72 De acordo com o documento interno da VI Assembleia Internacional da Via Campesina, ocorrida em 
Jacarta/Indonésia no mês de junho de 2013, as organizações do Brasil que a compõem são: Movimento 
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST); Movimento de Mulheres Camponesas (MMC); Movimento 
dos Atingidos por Barragens (MAB); Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA); Pastoral da 
Juventude Rural (PJR), além de serem incorporados à Via/Brasil, nessa Assembleia, o Movimento de 
Pescadores e Pescadoras Artesanais (MPP) e a Coordenação Nacional de Comunidades Quilombolas 
(CONAQ) (ORGANIZACIONES, 2013). É oportuno considerar que em geral, participam também ou nos 
estados ou nacionalmente a Comissão Pastoral da Terra (CPT); a Federação dos Estudantes de 
Agronomia do Brasil (FEAB) e a Associação Brasileira de Estudantes de Engenharia Florestal (ABEEF). 
Isso significa que não se trata de algo estático, mas que vai alterando sua configuração, conforme 
filiações ou também desfiliações, de acordo com a concordância das agendas políticas.  
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pois a Via Campesina pontua com ênfase, que o crescimento de um significa a 

diminuição do outro, devido à acirrada disputa pela terra/ território, recursos naturais 

e financiamento público, seja para custeio da produção e realização ou não da reforma 

agrária, seja para o desenvolvimento de pesquisas científicas e tecnológicas.  

Ao fazermos a escolha pela categoria campesinato e não pela agricultura familiar, 

posicionamo-nos pela perspectiva teórico-política filiada ao que defende a Via 

Campesina em âmbito local/Estados, nacional/Brasil e internacionalmente, pois, trata-

se da maior organização de camponeses do mundo, organizada por continentes. De 

acordo com o informe interno da VI Assembleia Internacional ocorrida em 

Jacarta/Indonésia em 2013, a Via Campesina está articulada em 79 países, e dela 

fazem parte 164 organizações de camponeses e de camponesas. No ano de 2013 

celebrou 20 anos de existência, sendo que nessa ocasião foi realizada a IV 

Assembleia de mulheres da Via. É importante registrar que, pela primeira vez, a Via 

Internacional passa a ser dirigida por uma mulher, e, do continente africano 

(ORGANIZACIONES, 2013).  

Nossas observações em reuniões e demais espaços da Via Campesina, devido à 

inserção militante, demonstram que o conceito de agricultura camponesa continua em 

construção, estando permanentemente em pauta e, em torno dele, há disputas, não 

no sentido de apropriação, mas pela supremacia do conceito de agricultura familiar. 

Segundo Stédile (2003), o termo camponês (a) teria sido banido do cenário brasileiro 

devido à perseguição e extermínio das Ligas Camponesas com o regime militar 

iniciado em 1964. Assim, ao combater as Ligas, esse termo foi quase que 

generalizadamente extinto da sociedade, sendo retomado pelos movimentos da Via 

Campesina e, somados a eles algumas outras entidades parceiras ou apoiadoras, por 

volta do ano 2000.  

Nas argumentações de Ploeg (2008, p. 39-51), ao descrever quem são os 

camponeses, enfatiza a coprodu«o como ñintera«o e transforma«o m¼tua 

constante entre o homem e a natureza vivaò, a autonomia, ainda que relativa, e a 

busca contínua pelo aumento da base de recursos em vista da menor dependência 

dos mercados, e a sobrevivência como elemento de caracterização mais abrangente 

do campesinato, que se refere ñ¨ reprodu«o e ao melhoramento esperado da pr·pria 

exist°nciaò. A Via Campesina ao descrever como entende o ser campon°s, n«o nega 

a inserção aos mercados, mas destaca que não se trata de quaisquer mercados e, 
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desse modo, força setores estatais a cumprir e a ampliar programas e políticas que 

venham a beneficiar esse setor, ou para além dele, no caso, a agricultura familiar.  

No Brasil, exemplos dessas políticas são as compras institucionais do Programa de 

Aquisição de Alimentos (PAA) e do Programa Nacional de Alimentação Escolar 

(PNAE) além de outras compras governamentais destinadas ao fornecimento de 

alimentação para asilos, orfanatos, sistema penitenciário, etc. Isso tem significado um 

grande avanço nas conquistas/demandas dos movimentos populares e sindicais que 

defendem a chamada pequena agricultura, mas ainda há muito a ser melhorado. 

Nesse sentido, aparece como necessário a construção de uma metodologia da ação 

envolvendo agricultoras e agricultores, redes educacionais públicas do campo e da 

cidade e outras instituições de serviços públicos que demandem alimentação, bem 

como de outros agentes mediadores dos poderes públicos, para que de forma 

sistêmica, seja garantida alimentação saudável, livre de agrotóxicos e transgênicos, 

para todas essas instituições. Essa alimentação pode e deve ser garantida pelas 

camponesas e camponeses que têm sua produção orientada pela agroecologia. 

No que tange a agricultura familiar, o conceito é amplamente aceito e defendido na 

Confederação dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG) em nível nacional, e 

assim ocorre nos estados, sob diferentes denominações sindicais a ela filiadas, desde 

o final dos anos 80 (PEREIRA, 2009). Trata-se, portanto da agricultura de pequena 

escala, definida (assim como a agricultura camponesa), pela quantidade e até quatro 

módulos fiscais rurais de terra por família, e o trabalho familiar na unidade de 

produção.  

Pereira (2009) chama atenção para o fato de que a Contag, que até então estivera 

junto com o MST na luta por reforma agrária contra os moldes de reforma agrária 

proposta pelo governo neoliberal de FHC, no ano de 1999, entra em negociações 

firmes entre o governo e o Banco Mundial (MB) para a implementação do Crédito 

Fundiário de Combate à Pobreza Rural (CFCP), em nome da defesa da agricultura 

familiar. Assim, aquilo que os governos passaram a estabelecer como política para a 

agricultura familiar, sendo esse o nome oficial para acesso a créditos, de forma 

especial, baseado na ampliação do sistema de agricultura convencional é em boa 

medida endossado, senão construído junto com os setores que a defendem.  

A chamada agricultura convencional é baseada no intenso uso de insumos químicos 

industriais e, dentre eles, os agrotóxicos. Foi implantada com a revolução verde, 

disseminada a partir da década de 1960 no Brasil, sob a pressão da modernização da 
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agricultura e, acima de tudo, com o slogan de acabar com a fome no mundo, segundo 

Conway (2003). Como que em preparação ao terreno dessa implantação, foi criada a 

Associação Sulina de Crédito e Assistência Rural (ASCAR), no Brasil, 

especificamente no estado do Rio Grande do Sul em 1955, por intermédio da AIA 

(American International Association). Junto a isso, houve o reforço da já organizada 

rede nacional de escolas agrícolas, de nível médio e superior, e uma rede de escolas 

primárias rurais e dos cursos normais regionais, iniciados no ano de 1946 (SPEYER, 

1983), pois era necess§rio propagar essa ñrevolu«oò e, para tal, a educação seria e 

foi um instrumento importantíssimo.  

Pode-se perceber que a intervenção estadunidense na agricultura no Brasil foi direta 

por intermédio de organismos, criados para esta finalidade e, fora muito intensiva 

durante o período ditatorial, até o início dos anos de 1980, incidindo fortemente 

também na agricultura de pequeno porte. Assim, uma parte dela foi inserida no 

sistema que impunha os agrotóxicos e demais insumos químicos e técnicos agrícolas 

e, outra, de certo modo, ou não teve acesso, ou, optou por não seguir esse sistema, 

mas também sem nenhuma outra orientação tecnológica para além dos saberes e 

práticas que já dominavam. Essa última tendência acabou sendo considerada 

atrasada e anti-moderna, permanecendo de fora da utilização de sementes híbridas, 

maquinários considerados sofisticados, animais de raças desconhecidas até então, 

etc. Por outro lado, a concentração fundiária continuava a passos largos e, de acordo 

com Stavenhagen (1988), os aldeamentos dos indígenas brasileiros, dos anos 70 e 

início dos 80, foi uma forma de manter/ampliar os latifúndios propícios para os 

monocultivos em grande escala.  

De acordo com Pereira (2009), na década de 1980 o Banco Mundial praticamente 

despreocupou-se com o tema da política agrária no Brasil, mas, retomou com 

intensidade na década seguinte. Isso ocorreu basicamente com a seguinte 

intencionalidade: despolitizar o tratamento do problema agrário nos países do Sul; 

liberalizar os mercados fundiários, eliminando barreiras de compra, venda, e 

arrendamento de terras para atrair o capital privado; elevar a produtividade agrícola; 

garantir segurança ao modelo de acumulação dominante da propriedade da terra, 

fornecendo respostas aos setores pró-reforma agrária. Desse modo, foi oferecido, no 

governo de Fernando Henrique Cardoso, um modelo de reforma agrária de mercado, 

entendendo ser menos nociva aos mercados, mas que obviamente nada alterava na 

estrutura fundiária.  
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Criou-se então o Programa de Combate à Pobreza Rural no ano de 1995 com um 

projeto piloto chamado Programa Comunidade Solidária no estado do Ceará, que por 

sua vez, dele derivou outro, chamado Cédula da Terra em 1997. Esse programa fora 

financiado pelo Banco Mundial para comprar terra a 800 famílias nos Estados de 

Pernambuco, Ceará, Maranhão, Bahia e Minas Gerais. O intuito era aliviar 

seletivamente os efeitos das políticas de ajuste estrutural; abafar os fatos políticos 

criados pelos movimentos que exigiam reforma agrária; fazer desapropriações 

mínimas; baixar o preço da terra; aceitar desapropriações negociadas; enfim, 

apregoar que se fazia reforma agrária sem conflitos. Por fim, fora criado o Banco da 

Terra, também financiado pelo Banco Mundial no ano de 1998 e, nesse contexto, em 

1996 surge o Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), bem 

como o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) em 1999 (PEREIRA, 2009).  

Esses instrumentos tiveram como finalidade oferecer programas e políticas para a 

agricultura familiar no sistema convencional, embora a agroecologia, nos últimos 

períodos apareceu muito marginalmente, senão, para maquiar as exigências dos 

acordos internacionais de proteção ambiental. Grosso modo, a agricultura 

agroecológica sempre fora negligenciada pelas políticas publicas de Estado, como se 

não existisse, tanto que uma de suas primeiras políticas oficiais é do ano de 2003, 

com o decreto 10.831, tratando da produção orgânica. Somente no ano de 2012 tem-

se o surgimento da Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (PNAPO, 

2012) devido ao debate e pressão desde os movimentos populares, inclusive a Via 

Campesina, a Associação Brasileira de Agroecologia (ABA) criada em 2004 e, a ela 

vinculada, a Articulação Nacional de Agroecologia (ANA, 2014).  

Se, de um lado, nos últimos anos houve algum progresso nas políticas para o sistema 

agroecológico de produção, de outro, a chamada agricultura convencional de grande 

ou de pequeno porte continuou sendo praticada em grandes proporções e, dessa 

maneira, continua sendo favorecida a utilização de um volume assustador de 

agrotóxicos, também chamados de inseticidas, pesticidas, defensivos agrícolas, a fim 

de mascarar os efeitos maléficos com relação ao ambiente e à saúde das pessoas. A 

agricultura agroecológica por sua vez, apesar do crescimento na última década, 

encontra-se como nicho mesmo havendo redes e articulações intra-estados 

(ABRASCO, 2012, b).  

Afinal, a opção dos governos desde a década de 1960 em diante seguiu a lógica 

produtivista, que não cessou na década de 1980 com a reabertura democrática, 
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tampouco no novo século. Parafraseando Dupas (2006), acelerava-se a busca pelo 

mito do progresso na ilusão de que o país estava em desenvolvimento, mas, tratava-

se de cumprir agendas do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional (FMI), 

de outros organismos, e mesmo das empresas transnacionais que precisavam escoar 

para países empobrecidos, produtos e insumos, principalmente agrotóxicos, mesmo 

os já proibidos nos países considerados mais desenvolvidos.  

Ancorados no desenvolvimentismo, os setores governamentais e seus aliados faziam 

de conta que a questão agrária estava sendo resolvida, enquanto na realidade 

aprofundavam-se as contradi»es: a agricultura familiar inserida no ñmodeloò desse 

desenvolvimento ficava cada vez mais endividada e os setores patronais levavam o 

grande volume de recursos disponibilizados em créditos, além de serem 

constantemente renegociadas as dívidas desse setor, e quase sempre tendo que ser 

compensada com dinheiro público estatal, ou seja, ficando o ônus para a sociedade 

brasileira. 

Na busca pela maior produtividade, especialmente por meio de monocultivos, como 

os de soja, milho, cana de açúcar, produtos florestais e a criação de gado para o 

mercado de carnes, a chamada fronteira agrícola no Cerrado e na Amazônia legal 

brasileira foi sendo ampliada em milhões de hectares, especialmente da década de 

1990 para os anos 2000, com o impulso do agronegócio, altamente financiado pelo 

governo (GUANZIROLI; BERENGER, 2010). Desse modo, as exportações desses 

produtos cresciam exorbitantemente e, a agricultura familiar e camponesa permanecia 

relegada ao pouco acesso a crédito e, com eles, aos pacotes de insumos receitados 

para a produção. Ainda assim, como já descrito, uma parte da pequena agricultura, 

ou por consciência crítica ao modelo ou por teimosia/resistência não se inseriu e não 

se insere ao que é considerado na agricultura familiar, ficando menos dependente do 

setor bancário ou cooperativas de crédito. Esse fato corrobora com o que demonstram 

os estudos de Mazoyer e Roudart (2010), apontando que cerca de 40% dos 

camponeses do mundo sequer tiveram acesso ao pacote da revolução verde. Nesse 

aspecto, esse sistema agrícola que foi se distanciando da chamada agricultura 

familiar, e, com as diferenças em termos políticos e práticos, embora semelhante em 

muitos aspectos, tornou-se a denominada agricultura camponesa devido as lutas e 

concepções da Via Campesina/Brasil.  

Consideramos necessário enfatizar que especialmente as grandes propriedades 

rurais respondem por cerca de 80 a 90% do acesso aos créditos agrícolas, cujas 
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maiores exportações são de soja, milho, algodão e cana-de-açúcar, sendo essas 

culturas, as responsáveis pela utilização de 80% das vendas de agrotóxicos no Brasil. 

Para exemplificar, em um ano apenas, no caso, em 2010, o volume de litros de 

agrotóxicos chegou a mais de um bilhão e, não à toa, o Brasil, do ano de 2008 em 

diante, veio a se tornar o maior consumidor de agrotóxicos do mundo (ABRASCO, 

2012, b). Apesar disso, não podemos afirmar que a agricultura camponesa/familiar 

não utilize agrotóxicos, pois segundo a mesma fonte, os créditos destinados à 

agricultura em geral na década de 1970 foram condicionados ao uso obrigatório de 

agrotóxicos pelo Plano Nacional de Defensivos Agrícolas. Tendência essa, seguida 

pela Embrapa e por grande parte das Universidades, em especial, os cursos de 

Agronomia, o que leva toda a agricultura ser pressionada, senão obrigada a utilizar 

agrotóxicos devido ao modelo de produção agrícola desenvolvido. 

Na década de 1990, com a liberação dos mercados, as corporações estrangeiras 

deixaram para trás o domínio da indústria nacional sobre a agricultura em toda a 

América Latina, sendo que nessa esteira, a agenda agrícola passou a ser de interesse 

transnacional (RUBIO, 2001). Estourava a crise e, embora fossem culpados os 

governos locais, na pressão de realizarem as maiores privatizações possíveis, era 

oferecida a solu«o nos mercados ñlivresò como se houvesse igualdade em tecnologia 

e preço de custo dos produtos com uma agricultura europeia e estadunidense 

altamente subsidiada. Logo, o que foi tido como modelo para solucionar a fome e o 

problema da agricultura no mundo estava dando sinais de que agravara a crise nos 

países pobres. A revolução verde não teria cumprido o seu papel, mas os solos já se 

encontravam contaminados por agrotóxicos, esgotados por uso de adubação química 

e boa parte dos agricultores (as) teriam perdido suas sementes tradicionais. Nesse 

período o Brasil tornou-se um dos países com a pequena agricultura altamente 

endividada.  

Ainda nos anos 1990, a luta indígena na América Latina e setores ambientais 

colocaram em evidência a crise ambiental, sinal também de uma crise política, ética, 

civilizacional, etc. Enfim, com mudanças catastróficas bruscas sentidas nos últimos 

anos se entendeu que a natureza estava pedindo socorro e, assim, realizou-se a 

ECO/92 no Rio de Janeiro. Entretanto, de acordo com Dupas (2006), esse evento foi 

mais ñum faz de contaò do que propriamente o cumprimento de alguma finalidade em 

prol do planeta. Segundo o autor, em nome da defesa da ecologia, se encontrou mais 

um nicho de mercado e surgiu a economia verde. Dessa maneira, o que era debate 
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de ecologistas passou a ser também de empresários do ecobusiness, sendo a venda 

de créditos de carbono, um exemplo disso. Mais que isso: legitimava-se estabelecer 

valores para a natureza que ainda restara.  

Tudo isso acontecia em meio a uma enxurrada de informações contraditórias: de um 

lado, a força de convencimento das grandes mídias pagas por corporações de 

negócios com seus lucros na agricultura ou no ramo de alimentos, que movimentam 

bilhões de dólares ao ano e, de outro, setores ambientalistas, movimentos populares 

do campo, e da cidade em alguns casos, que tem em sua pauta a luta pela autonomia 

dos camponeses e das camponesas. Diante disso, poderíamos perguntar: os 

camponeses e as camponesas, o que entendiam dessas mudanças aceleradas na 

agricultura, nos costumes, no consumo, diretamente afetados com o ñaparecimentoò 

dos transgênicos? 

Os setores vinculados à Via campesina resistiram até que puderam, mas 

especialmente os inseridos nas cadeias da soja e milho, acabaram sendo forçados a 

ceder, em razão dos pacotes tecnológicos embutidos nas linhas de financiamento e 

custeios das agências públicas e privadas. Além disso, suas produções eram 

contaminadas com os agrotóxicos aos quais as plantações vizinhas eram resistentes, 

e caso não plantassem transgênicos, a sua produção acabava sendo afetada, 

desencadeando em grandes prejuízos financeiros.  

O up do agronegócio da primeira década dos anos 2000 fez com que ampliassem as 

produções de monocultivos, em especial, de soja, milho e árvores exóticas para a 

produção de celulose (GUANZIROLI; BERENGER, 2010). Dessa maneira, os 

pequenos produtores foram fortemente afetados, inclusive, houve muito 

arrendamento de terras para o plantio de ñmatoò, pinus, eucalipto e ac§cia negra nos 

estados do Espírito Santo, Bahia, Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul, em 

gigantescas proporções. 

No momento atual o dilema está colocado e mostrado por estatísticas: o Brasil é o 

país de maior concentração de terra do mundo e, por sua vez, o mais desigual, tendo 

1/3 dos alimentos contaminados por agrotóxicos (ABRASCO, 2012). As proporções 

na utilização de agrotóxicos são assustadoras, a ponto de no Estado de Mato Grosso, 

campeão do agribusiness, encontrar contaminação no leite materno em todas as 62 

mulheres pesquisadas no município de Lucas do Rio Verde. Neste mesmo município, 

no ano de 2009, os produtores usaram cinco milhões de litros de agrotóxicos em 

estado puro, sem ainda serem dissolvidos em água (WOLFART; JUNGES, 2011).  
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A população brasileira está exposta a mais de 5 litros de agrotóxicos por habitante/ano 

e as leis acerca da proteção de casas, escolas, vilas, rios e riachos, que deveria ser 

de 500 metros nos casos de pulverização, não são respeitadas. No estado do Mato 

Grosso, o setor da agricultura patronal conseguiu diminuir a quantidade de metros a 

ser respeitado de 500 para 300 e, não por acaso, no município de Lucas do Rio Verde, 

a proporção de litros de agrotóxicos/pessoa/ano despejados no ambiente chega a 

136. Outra constatação é que ao contrário do que fora apregoado, com os 

transgênicos, comprovadamente, está se usando mais agrotóxicos do que na 

plantação convencional (ABRASCO, 2012, a; b). 

São diversos os malefícios decorrentes do uso de agrotóxicos na agricultura brasileira. 

As pesquisas realizadas no Estado de Mato Grosso sob a coordenação do Professor 

Wanderlei Pignati, indicam que, nas regiões investigadas, os agrotóxicos produzem 

má formação genética em diversas espécies animais e inclusive em humanos, 

ocasionando distúrbios neurológicos, e há graves suspeitas de ser a razão da 

elevação do número de pessoas acometidas por câncer.  

Na mesma perspectiva, estudos realizados por Londres (2011) no Estado do Ceará, 

também fazem referência a muitas doenças ocasionadas pelo uso dos agrotóxicos, 

muitas delas deixando sequelas graves e outras sendo fatais, como os casos de 

abortos e nascimentos com defeitos congênitos. A mesma autora apresenta uma 

pesquisa realizada com ñagricultores atendidos pelo Instituto do Câncer do Estado do 

Cear§ò e os resultados da pesquisa indicam que o ñ(...) óestudo epidemiol·gico da 

população da região do Baixo Jaguaribe exposta à contaminação ambiental em área 

de uso de agrot·xicosô mostrou uma maior incidência nesses trabalhadores em 15 das 

23 localiza»es anat¹micas do c©ncer pesquisadoò (LONDRES, 2011, p, 55). 

A Associa«o Brasileira de Sa¼de Coletiva publicou o ñDossi° ABRASCOò (2012a), 

também alertando para os impactos maléficos dos agrotóxicos na saúde humana. 

Conforme consta no Dossiê, mesmo com os ingredientes considerados 

medianamente ou pouco t·xicos, ñn«o se pode perder de vista os efeitos cr¹nicos que 

podem ocorrer meses, anos ou até décadas após a exposição, manifestando-se em 

várias doenças como câncer, malformação congênita, distúrbios endócrinos, 

neurol·gicos e mentaisò (ABRASCO, 2012, p. 23). 

Diante desse quadro desolador ousamos deixar alguns questionamentos: haveria 

ainda tempo/espaço para reverter (ao menos em alguma medida) esse processo com 

outra lógica e organização da vida e produção agrícola? Será possível outra 
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orientação que articule ética, política e epistemologicamente outro modo de organizar 

os processos produtivos na agricultura brasileira, em que a lógica fundamental seja o 

cuidado às diferentes manifestações de vida com saúde? 

Acreditamos que isso é possível e urgente frente ao que é apontado pelo quadro de 

adoecimento ocasionado pelo uso de agrotóxicos e de tecnologias que não 

contribuem para o desenvolvimento da vida e ambiente com saúde, como é o caso da 

transgenia por exemplo. Além disso, a má qualidade dos alimentos ingeridos denota 

que eles saciam a fome, mas não nutrem como deveriam, e isso acaba por contribuir 

no adoecimento de pessoas, animais e plantas.   

O ambiente e a diversidade de formas de vida continuam a pedir socorro e a economia 

verde está longe de querer e poder apresentar soluções aos problemas levantados. 

Será necessário então construir outras orientações nos modos de agir, sentir e pensar, 

estabelecendo outra base epistemológica técnico científica e ética (BOFF, 2000; 

SANTOS, 2001), orientados em outra base paradigmática (CAPRA, 1991; 2002) que 

ofereça condições para outra lógica e sentido de desenvolvimento. Como propõe 

Bartra (2011) é necessário que desenvolvamos uma pol²tica do ñBem-Viverò 

superando inclusive a do bem-estar.  

Como poderia ser feita essa mudança? Ao que se reflete no Movimento de Mulheres 

Camponesas, já está sendo feito muita coisa, mesmo que pouco apareça, inclusive 

por ser considerado ñcoisa de mulherò, e, que h§ muito esforo nisso em vista das 

condições estruturais existentes. Há muitas experiências difusas, espalhadas pelo 

Brasil e, muitas delas, se não a maioria, por ação das mulheres devido ao fato de 

conservarem e manterem saberes tradicionais (LEÓN, 2003), não abrirem mão do que 

dava certo no passado com relação à alimentação e ao gosto dos alimentos. E, 

conforme a afirmação da Abrasco (2012, a), é a mulher rural que faz a conversão do 

sistema convencional para o agroecológico, com hortas e cultivos próximos a casa. 

Isso parece ser pouco e, parece ser coisa pequena, que por sua vez remete a um 

campo de não (reconhecimento de) trabalho, contudo, grande parte do que é 

resistência ao sistema convencional de produção e dos transgênicos, está nos 

saberes, na tradição, nos costumes das mulheres camponesas. Sabe-se que bastante 

se perdeu desde a revolução verde e, principalmente com os transgênicos, enquanto 

espécie da biodiversidade, conforme argumenta Ribeiro (2003), mas, o muito do que 

ainda se conserva de espécies crioulas, em contraposição dos interesses 

mercadológicos homogeneizantes e homogeneizadores, está com as mulheres.  
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Nesse caso, não se trata de um essencialismo, mas, de uma percepção de quem 

percebe de perto quando as flores começaram a ter ferrugem, alguns legumes e 

frutas, além de ferrugem, pesteiam e caem antes da maturação, como é o caso das 

laranjas, bergamotas, pêssegos, uva, chuchu, entre outros. Ainda, algumas hortaliças 

não vingam mais, as árvores frutíferas envelhecem mesmo sendo novas e, tudo isso 

é efeito dos agrotóxicos, e especialmente após a chegada dos transgênicos, enfatizam 

as mulheres. Isso demonstra a necessidade de permanência na luta, contra o sistema 

agr²cola defensor desse ñmodeloò e, por outro lado, continuar exigindo políticas 

efetivas para a agroecologia. 

 

 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

 

Ao discutirmos os sistemas de agricultura, fica evidente a divergência entre o sistema 

de produ«o chamado de convencional, que no seu ñprogressoò chegou aos 

transgênicos, e, por outro lado a perspectiva agroecológica. Logicamente que o 

sistema considerado rentável e altamente produtivo teve vantagens incomparáveis 

sobre a agroecologia nas políticas de governos, aliás, essa última chegou a ser 

considerada coisa de atrasados (as). Assim, foi também potencializado o agronegócio 

em detrimento da considerada pequena agricultura, abarcando a agricultura familiar e 

também a agricultura camponesa.  

Os agrotóxicos foram tornados imprescindíveis para a produção, tanto em larga 

quanto em pequena escala, vinculados aos créditos oferecidos pelo sistema bancário. 

Desse modo, chega-se a crise, podendo se dizer paradigmática na agricultura nos 

anos 1990 e, outra vez a solu«o encontrada pelos governantes foi apostar ñnos 

mercadosò, em mais tecnologia dependente, incluindo o início da transgenia e mais 

agrotóxicos. Assim como surgiam leis impedindo ou, outras formas de questionamento 

sobre o que estava ocorrendo com o ambiente, surgiam novas maneiras de se fazer 

de conta que estava-se agindo conforme a Lei.  

Diante disso, na perspectiva de Fritjof Capra é necessário haver uma mudança 

paradigmática como questão fundamental de sobrevivência para os humanos, sendo 

que no campo cultural, apresenta-se a inclusão de dois novos elementos principais ao 

novo paradigma, sendo um deles ña perspectiva feministaò, fortemente presente na 
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revers«o dos sistemas de morte desenvolvidos, e a outra, ño perigo da destrui«oò 

(CAPRA; STEINDL-RAST, 1991, p. 79).  

Especificamente no campo da ciência e da tecnologia, estabelece três critérios para a 

construção do novo paradigma. O primeiro tem relação mais direta com a produção 

cient²fica e prop»e para o novo paradigma ña mudana das partes para o todoò, no 

sentido de que ñas propriedades das partes podem ser entendidas somente a partir 

da din©mica do todoò, visto ser o que consideramos parte ñuma teia insepar§vel de 

rela»esò (CAPRA; STEINDL-RAST, 1991, p. 83).  

No segundo critério é necessária a mudança de concepção em que na base de 

organização e dinâmica dos eventos e acontecimentos estão as estruturas, para 

conceber que s«o os processos. ñNo novo paradigma, cada estrutura ® vista como 

manifesta«o de um processo subjacenteò, e n«o como o antigo paradigma que 

entendia haver estruturas fundamentais subjacentes cuja força de seus mecanismos 

produzia os processos. No novo paradigma, ñtoda teia de rela»es ® intrinsecamente 

din©micaò (CAPRA;STEINDL-RAST, 1991, p. 110). O terceiro critério proposto implica 

superar o modelo de ci°ncia concebida como ñci°ncia objetivaò para uma perspectiva 

do que Capra denomina ñci°ncia epist°micaò, no sentido de que, a epistemologia, 

como processo de conhecimento, ñtem de ser explicitamente inclu²da na descri«o 

dos fen¹menosò. Embora Capra considere que n«o haja ñconsenso a respeito de qual 

é a epistemologia apropriada, mas há um consenso emergente de que a 

epistemologia ter§ de ser parte integrante essencial de cada teoria cient²ficaò (CAPRA 

e STEINDL-RAST, 1991, p. 115). 

O breve delineamento relativo ao novo paradigma proposto por Capra tem 

significativas aproximações com a agroecologia ou com um modelo agrícola 

agroecológico. Isso significa a possibilidade do acolhimento para sua construção, 

sendo necessário, principalmente, que as Escolas que atendem as populações rurais, 

bem como os espaços universitários e outros centros de estudos que se vinculam a 

essa temática, possam incluir no centro de seu currículo, o contínuo envolvimento de 

estudos, experimentações e aprofundamentos. Além disso, o próprio Estado, a partir 

de seus governos, que por ventura estejam sensibilizados pela crise do modelo 

agrícola e do próprio desenvolvimento social econômico, estabeleçam políticas 

consistentes e de financiamento público sistemático para a construção desse outro 

modelo. 
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Se o Estado Brasileiro, desde a década de 1960, desenvolveu políticas sistemáticas 

com fortes investimentos no campo da produção científica e tecnológica, do modelo 

industrial e educacional, bem como de financiamento de insumos para o 

desenvolvimento do modelo de produção na lógica da ñrevolu«o verdeò e, 

posteriormente no agronegócio, também é possível que seja feito um esforço de 

investimentos nos mesmos setores para o desenvolvimento de outro modelo, que 

defenda a vida, a saúde, a diversidade, na linha da agroecologia. 

Por isso, uma decisão ética e política nessa perspectiva também precisa ser 

acompanhada por uma nova postura epistemológica ou pela construção de uma nova 

epistemologia capaz de estabelecer os fundamentos de saberes e de tecnologias que 

corroborem para o desenvolvimento da agroecologia. A agroecologia por sua vez, 

exige condições objetivas como terra e território disponível para as pessoas 

desenvolverem o trabalho, implicando, necessariamente de pessoas no campo, o que 

vem a ferir os princípios do agronegócio; está implícita também na agroecologia a 

reforma agrária e outra assistência técnica junto a uma gama de tecnologias, em parte 

já existentes, mas não potencializadas. Por fim, fica evidente a necessidade de outra 

matriz produtiva aonde caibam as diversidades. 
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RESUMO 

A chegada da modernização no campo fez com que as praticas tradicionais da 
agricultura fossem substituídas por equipamentos que tornavam a produção mais 
eficiente. A pratica e o uso excessivo de agroquímicos causou a geração de problemas 
socioambientais, pois a degradação da natureza e o grande crescimento da pobreza, 
principalmente em países subdesenvolvidos, é consequência deste modelo agrário. 
Em contraposição a esta modernização surgem movimentos e práticas alternativas 
que a rejeitam e lutam pela preservação do meio ambiente criando assim formas 
alternativas de vida e de produção, mais sustentáveis, que possibilitam uma 
reconciliação entre o homem e a natureza, agricultura alternativa não só surge como 
uma resposta a aqueles que discordam ou não acreditam em uma agricultura 
sustentável. Esta significa um modelo de produção que respeite os limites da natureza 
e valorize o trabalho dos camponeses. Por estar baseada em conceitos ecológicos, a 
agricultura alternativa foi muito criticada por produtores e por grande parte da 
comunidade científica que a desacreditavam por considera-la um retrocesso no modo 
de produzir, a agricultura alternativa tenta dar respostar mais equilibradas e 
sustentáveis através de suas várias vertentes como: permacultura, a agricultura 
biodinâmica, orgânica, ecológica, sustentável, e a agroecologia, marcam um caminho 
para uma produção que cause menos impactos para o meio ambiente, o camponês, 
e o consumidor.  
 
RESUMEN 
 
La llegada de la modernización al campo hizo que las prácticas tradicionales de la 
agricultura fueran substituidas por equipamientos que hicieron que la producción fuera 
más eficiente. La práctica y el uso excesivo de agroquímicos genero problemas socios 
ambientales, ya que la degradación de la naturaleza y el grande crecimiento de la 
pobreza, principalmente en países subdesarrollados, es consecuencia de este modelo 
agrario. En contraposición a esta modernización surgen movimientos y prácticas 
alternativas de vida y de producción, más sustentables, que posibilitan una 
reconciliación entre hombre y naturaleza. La agricultura alternativa no solo surge como 
respuesta a aquellos que están en desacuerdo o no creen en una agricultura 
sustentable, este modelo de producción respeta los límites de la naturaleza y valoriza 
el trabajo de los campesinos. Por estar basada en conceptos ecológicos la agricultura 
alternativa fue muy criticada, por productores y por gran parte de la comunidad 
científica, que la consideraba como un retroceso en el modo de producción. La 
agricultura alternativa intenta dar respuestas más equilibradas y sustentables a través 
de sus varias vertientes como: permacultura, agricultura biodinámica, orgánica, 
ecológica, sustentable, y la agroecología, que marcaron un camino para una 
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producción que cause menos impactos al medio ambiente, el campesino y el 
consumidor. 
 
Palavras chave: Práticas Alternativas, Meio Ambiente, Preservação, Agricultura. 
 
Palabras clave: Practicas Alternativas, Medio Ambiente, Preservación, Agricultura  

Eixo 2: Soberania alimentar, agroecologia e educação ambiental. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

A chegada da modernização nos anos setenta no campo, fez com que as dinâmicas 

no processo produtivo praticados durante muitos anos desaparecessem, com o 

objetivo de se inserir numa nova forma de produção, que com ajuda de insumos 

químicos e o uso de maquinaria, tornou mais eficiente à produção de alimentos para 

todo o mundo. Mas esta modernização, não obedece aos objetivos que justificavam 

sua criação. A pratica e o uso excessivo de agroquímicos causou a geração de 

problemas socioambientais, pois a degradação da natureza e o grande crescimento 

da pobreza, principalmente em países subdesenvolvidos, é consequência deste 

modelo agrário. Isto também gerou uma continua rejeição por parte de grupos 

contrários a este modelo no campo, criando assim formas alternativas de vida e de 

produção, mais sustentáveis, que possibilitam uma reconciliação entre o homem e a 

natureza, onde as praticas como: permacultura, a agricultura biodinâmica, orgânica, 

ecológica, sustentável, e a agroecologia, marcam um caminho para uma produção 

menos impactante para o meio ambiente, o camponês, e o consumidor. 

Del tal modo este trabalho pretende abranger a temática da modernização da 

agricultura, seus antecedentes histórico; posteriormente será abordada a temática da 

agricultura alternativa, sendo este o segundo apartado; o terceiro expor as diferentes 

praticas que se tem da agricultura alternativa, seguido das considerações finais. 
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A MODERNIZAÇÃO DA AGRICULTURA  

 

 

No Brasil, em meados da década de 1950 o fenômeno da mecanização da agricultura 

começou a mudar a realidade do campo, mais adiante com as inovações mecânicas 

e químicas da década de 1970 este fenômeno se apresentou com mais força. Nesta 

década, a revolução verde e o processo de industrialização foram os protagonistas 

das profundas mudanças na forma de produção no campo, pois a industrialização da 

agricultura implicou na inserção do campo no mercado mundial, onde os múltiplos 

saberes, o saber fazer construído historicamente foi condenado ao passado, pois o 

objetivo da revolu«o verde como afirma Santos (2007, p. 190) ñera seduzir pa²ses 

subdesenvolvidos para a ado«o de certas formas de moderniza«o agr²colaò. Estas 

foram adaptadas em cada território para generalizar um modelo de produção em todo 

o mundo, transtornando os processos tradicionais de comercialização, e criando as 

condições para a instalação de grandes monopólios importador-exportadores 

(SANTOS 2007), eliminando essa economia e modo de produção no contexto antigo 

do campesinato, que: 

 
 
[...] era um sistema de produção, manipulação e distribuição de alimento que 
também produzia seus próprios insumos. A fertilidade do solo era mantida 
como esterco, rotação de cultivos, plantas companheiras, adubação verde, 
composto, cobertura morta e descanso da terraò (LUTZENBERGER, 2001, p. 
63). 

 
 

Diferente do antigo modo de produção, o modelo moderno se utiliza de variedades 

melhoradas de milho, trigo, e outros grãos, através da monocultura e da irrigação 

resultando na aplicação de grandes quantidades de água, fertilizantes e pesticidas, o 

qual implicava uma melhoria da lavoura e maior produção, o que prometeria acabar 

com a fome, sendo este ño argumento convencional da agricultura modernaò 

(LUTZENBERGER, 2001, p. 61).  

A modernização da agricultura implicou posteriormente o aumento da pobreza e da 

fome, de maneira que o problema da fome não se traduzia à escassez de alimentos, 

senão em como se estabelecem as relações econômicas em cada país 

(HESPANHOL, 2013). 



 

 252 

O problema deste modelo global imposto, além de não terminar com a fome, sinaliza 

que a agricultura moderna não é sustentável (LUTZENBERGER, 2001), também 

provocou um grave problema ambiental, causado devido ao uso desmedido dos 

agrotóxicos, desmatamento para a monocultura, o qual contamina a terra e recursos 

hídricos, degrada o solo e gera uma perda da biodiversidade (ecossistemas, espécies 

e genética). A preocupação pelos recursos naturais devido à degradação ambiental 

ganha força no âmbito mundial, que tem como intenção se opor aos problemas 

ambientais provocados pelo processo de modernização. O tema ambiental então, se 

transforma em um problema social de múltiplos interesses que vai criar diferentes 

grupos contrários ao processo de modernização. 

 

 

AGRICULTURA ALTERNATIVA  

 

 

As praticas da agricultura moderna provocaram um grande impacto no meio ambiente, 

devastando-o e tornando-o uma preocupação de ordem mundial.  Esta preocupação 

começa a questionar as práticas do modo de produção da agricultura moderna, já que 

o ñuso de fertilizantes qu²micos e de agrot·xicos p»e em risco n«o s· o ciclo 

reprodutivo do meio ambiente, mas também, a saúde do produtor e do consumidor, 

ao ficarem expostos à contaminação química, seja pelo manuseio do produto ou pela 

ingest«o de alimentosò (MOREIRA, 2004. p. 34). De modo que o modelo de produção 

moderno, não só degrada o meio ambiente e o esgota, mas também degrada a saúde 

e a vida do homem. 

Destas preocupações surgem grandes movimentos ambientalistas, que lutaram pela 

conservação da natureza e os recursos naturais. 

 
 
Os anos 60 marcaram o mundo por intensas manifestações que contrariavam 
o modelo de desenvolvimento vigente. Assistia-se ao levante de movimentos 
variados de contestações: movimento antibombas, hippie, contra governos 
ditatoriais, ambientalistas e no seio dessa efervescência, surge também, o 
movimento que levaria a propagação de uma agricultura que se opunha à 
convencional. (MOREIRA, 2004. p. 41) 
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E no caso da agricultura, iniciou-se um movimento por uma agricultura alternativa, o 

que significa um modo de vida diferente, um sistema alternativo, contrário à agricultura 

convencional. 

Parte-se então dos estudos sobre os efeitos nocivos da agricultura convencional para 

começar a mudar as forma de produzir, por outras sustentáveis. Em tais estudos, se 

adverte o perigo do uso de diferentes compostos químicos, que contém os fertilizantes 

e fungicidas, o aumento na poluição, diminuição da camada de ozônio, mudanças 

climáticas, aquecimento da terra, derretimento dos polos, entre outros, pela 

contaminação das indústrias e demais aspectos que deterioravam o meio ambiente e 

a saúde do homem. Isto foi e continua sendo temas que advertem ao mundo sobre a 

necessidade em gerar mudanças no modo de produção capitalista. Junto com estes 

estudos também suscitaram muitos acordos, que levariam a nível político a questão 

da degradação ambiental, destaca-se: convenção de Estocolmo em 1972, protocolo 

de Quioto em 1997, cúpula da terra que ocorreu no Rio de Janeiro em 1992, entre 

muitos outros tradados internacionais que se fizeram durante as décadas de 70, 80 e 

90.  

Porém, as respostas para as mudanças que se precisavam a favor de uma agricultura 

sustentável foram negativas por parte dos países que mais lucram com o modelo 

moderno. 

Por outro lado, é importante ressaltar um dos estudos mais importantes que deram a 

primeiras ideias para uma agricultura mais sustentável. Foi lançado nos Estados 

Unidos em1989, intitulado Agricultura Alternativa: 

 
 
ñAlternative Agriculture (Agricultura Alternativa), elaborado pelo National 
Research Council (NRC), serviu de alerta não só aos agricultores, mas 
também à comunidade científica que durante muito tempo, descartou esse 
tipo de produção por achar que era um retrocesso no modo de produzir. Até 
por que, os índices de crescimento da produtividade da agricultura moderna 
desde o fim da Segunda Guerra Mundial, com o padrão tecnológico baseado 
na Revolu«o Verde, mascaravam os reais problemas que esta provocavaò 
(MOREIRA, 2004. p. 42). 
 
 

Também nesse estudo se objetivava a busca por:  

 

 

Incorporar de forma mais completa os processos naturais, por exemplo, o 
ciclo de nutrientes, a fixação de nitrogênio, e um melhor relacionamento entre 
peste e predador; além disso, propõe a redução de inputs de fora da fazenda, 
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visto que, esses podem oferecer riscos de contaminação; aproveitamento do 
potencial biológico e genético de espécies animais e plantas do local; 
melhoria da competição entre padrões de produção e as limitações físicas 
das terras agricultáveis, com a finalidade de assegurar a sustentabilidade dos 
níveis atuais de produção em longo prazo; além de um melhor gerenciamento 
da produção e da conservação da terra, água, energia e recursos biológicos 
(NRC, 1989, p. 04 apud MOREIRA, 2004. p. 42).  

 
 
A agricultura alternativa não só surge como uma resposta a aqueles que discordam 

ou não acreditam em uma agricultura sustentável. Esta significa um modelo de 

produção que respeite os limites da natureza e valorize o trabalho dos camponeses. 

Santos, Mendonça (2001, p. 07) sinalizam:  

 
 
a) Gerar alimentos de alta qualidade biológica, respeitando e trabalhando 
com o meio ambiente; b) Manter a fertilidade do solo com a generalização da 
policultura e da integração da lavoura e da criação animal, realizando, assim, 
o controle da erosão e a preservação da qualidade da água, sem emprego 
de agrotóxicos poluidores dos alimentos e do ambiente; c) Criar soluções 
adequadas com vistas a atingir as causas e não os sintomas e colocar como 
objetivo a valorização do homem e do seu trabalho. (SANTOS & 
MENDONÇA, 2001.p. 07 APUD MOREIRA, 2004. p.43). 
 
 

A proposta de uma agricultura alternativa na atualidade é uma realidade que esta 

crescendo, com a ajuda dos trabalhos científicos, e as boas experiências na América 

Latina, possibilita a transição de um modelo de agronomia convencional a um com 

princípios ecológicos e baseado na gestão de sistemas agrícolas sustentáveis, 

também é um processo encaminhado a mudar as atuais formas de agricultura e 

trabalho no campo (ALTIERI, M., 2011). 

Exemplos destas mudanças são os processos agroecológicos desencadeados em 

diferentes populações no México, Guatemala, Brasil, Cuba, Peru, Equador e Bolívia, 

que estão formados por grupos de trabalhadores camponeses e indígenas que 

resistem frente a um modelo agrário prejudicial ao meio ambiente e ao homem.  

 

 

PRINCIPAIS VERTENTES DA AGRICULTURA ALTERNATIVA  

 

 

A agricultura alternativa, cuja terminologia teve origem durante a década de 1960, 

incorporou outros movimentos que tiveram início ainda na década de 1920, como é o 

caso da agricultura biodinâmica e a orgânica, e chega até a década de 1980 com o 
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movimento agroecológico. Sua função se dá basicamente na promoção de produções 

mais sustentáveis priorizando a utilização de práticas que respeitem a natureza. Por 

estar baseada em conceitos ecológicos, a agricultura alternativa foi muito criticada por 

produtores e por grande parte da comunidade científica que a desacreditavam por 

considera-la um retrocesso no modo de produzir, a agricultura alternativa tenta dar 

respostar mais equilibradas e sustentáveis através de suas várias vertentes, como se 

observa a seguir: 

 

 

A Permacultura e o cuidado com a terra e com o homem 

 

 

A Permacultura teve origem na Austrália no final da década de 1970 pelo professor 

universitário Bill Mollison. Baseada na técnica de cuidar da terra, cuidar do homem, e 

compartilhar os excedentes, a Permacultura atreve-se a acreditar na possibilidade da 

abundância para toda a humanidade através do uso intensivo de todos os espaços, 

por meio do aproveitamento e geração de energia, e da reciclagem de todos os 

produtos, acabando com vestígios de poluição, e também através da cooperação 

entre os homens para resolver os problemas que assolam o planeta terra. A 

permacultura é um método holístico utilizado para planejar, atualizar e manter 

sistemas de escala humana, ou seja, jardins, vilas, aldeias e comunidades, 

ambientalmente sustentáveis, socialmente justos e financeiramente viáveis.  

Com a expansão e crescimento das indústrias e por consequência o aumento 

desenfreado do consumo, e da poluição ambiental, Bill Mollison notou que os recursos 

naturais da região estavam aos poucos se esgotando, e em curto prazo a poluição 

tomaria conta de toda a área, provocando um desequilíbrio no ecossistema a sua 

volta. Foi diante desta realidade que Mollison resolveu adotar um novo modelo de 

trabalho, desenvolvido por ele mesmo, onde a produção agrícola e as atividades 

humanas integradas com o meio ambiente fossem capazes de gerar um progresso 

sustentável. Para Mollison:  

 
 
Para podermos mudar nosso modo de vida, parece que precisamos 
aterrorizar-nos, prevendo maremotos e catástrofes. Então a onda passa, e o 
foco das preocupações pode mudar. Mas o que está acontecendo é algo pelo 
qual nós, como seres humanos, somos pessoalmente responsáveis. É algo 
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bem geral; quase tudo que dissermos aplica-se em todo lugar. (MOLLISON, 
1981, p.4) 

 
 

Neste sentido a Permacultura demanda de uma mudança de atitudes que consistem 

basicamente em fazer os seres humanos viver de forma integrada ao meio, mantendo 

os ciclos da natureza. Vista como Ciência Ambiental, a Permacultura reconhece os 

próprios limites e é por isso que nasceu amparada por uma ética fundadora de ações 

comuns para o bem do sistema ambiental. 

Pamplona (2006) afirma que a Permacultura oferece as ferramentas para o 

planejamento, a implantação e a manutenção de ecossistemas cultivados no campo 

e nas cidades, de modo a que eles tenham a diversidade, a estabilidade e a resistência 

dos ecossistemas naturais. Alimento saudável, habitação e energia devem ser 

providos de forma sustentável para criar culturas permanentes. 

Os princípios éticos que norteiam a pratica da Permacultura, surgiram no seio de 

sociedades indígenas e de tradições espirituais, que estão orientados na lógica básica 

do universo de cooperação e solidariedade. Como parte dos sistemas vivos da Terra 

e tendo desenvolvido o potencial para desfazer a sustentabilidade do planeta, a 

Permacultura tem como missão criar agora uma sociedade de justiça, igualdade e 

fraternidade, a começar pelos marginalizados e excluídos, com relações mais 

benevolentes e sinergéticas com a natureza e de maior colaboração entre os vários 

povos, culturas e religiões. 

Segundo Bill Mollison ñA ®tica da Permacultura serve bem para iluminar nossos 

esforços diários de trabalho com a natureza a partir de observações prolongadas e 

cuidadosas, com base nos saberes tradicionais e na ciência moderna, substituindo 

ações impensadas e imaturas por planejamento conscienteò. 

No Brasil, estabeleceu-se como marco inaugural o ano de 1992, ano este em que o 

criador da Permacultura Bill Mollison ministrou um curso do Estado do Rio Grande do 

Sul. De 1992 para cá, a Permacultura vem se desenvolvendo no Brasil, a cada ano 

adquirindo mais adeptos. Hoje, a Permacultura encontra-se nas esferas 

governamentais e surge como projeto alternativo de criação do primeiro emprego para 

jovens entre 16 e 24 anos. O projeto é da Agência Mandalla DHSA e tem 

financiamento do Ministério do Trabalho e Emprego. A Agência Mandalla DHSA, com 

sede na Paraíba, é uma OSCIP que está desenvolvendo tecnologias Sociais com 
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base na ética e nos princípios e métodos de design permacultural, alcançando para a 

Permacultura uma maior repercussão nacional.  

 

 

A Agricultura Biodinâmica  

 

 

A Agricultura Biodinâmica tem sua origem na antroposofia, impulsionada pelo filósofo 

austríaco Rudolf Steiner. Foi durante o Congresso de Pentecoste, realizando no ano 

de 1924, que Steiner propôs a agricultura como fundamento de toda a cultura, 

propondo um verdadeiro intercâmbio entre a terra e o cosmo. Steiner também 

propõem que o homem é o ponto central, responsável por transformar um ambiente, 

tornando-o capaz de se auto renovar integrando todos os elementos agrícolas que 

possui.  

A utilização da Agricultura Biodinâmica unida a Antroposofia, que nada mais é do que 

o conhecimento humano, tem por consequência natural a renovação do manejo 

agrícola, a cura para o meio ambiente e principalmente a produção de alimentos 

considerados realmente dignos do consumo humano. Esta prática agrícola intenciona 

colaborar com aqueles que trabalham no campo, estimulando-os a vencer a 

unilateralidade materialista na concepção da natureza, para que possam por si mesmo 

encontrar uma relação ética e espiritual com o solo, com as plantas, com os animais 

e com os demais seres humanos. Neste sentido, o ponto centrar na Agricultura 

Biodinâmica é o ser humano.  

O primeiro passo a destacar na caracterização de um sistema biodinâmico é a 

estruturação da propriedade rural como um organismo integrado, diversificado e 

autossustentável, onde ocorra uma complementação entre os diversos setores, 

apoiando-se mutuamente, passando com o tempo a constituir um ciclo fechado de 

nutrientes, em que a compra de insumos é gradativamente reduzida. 

Uma das principais características da Agricultura Biodinâmica é a utilização da 

compostagem, além disso, utiliza-se também os preparados homeopáticos ou 

biodinâmicos sendo estes, elementos fundamentais na produção, utilizados para o 

fortalecimento da planta, tornando-a resistente a determinados fungos e bactérias. 

Além das plantas, os animais também são integrados na lavoura para aproveitamento 

de alimentos, desta forma, aquilo que o animal retira da terra, ele devolve à terra. O 
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adubo orgânico utilizado deve ser produzido dentro da própria propriedade, não sendo 

permitido a importação do mesmo, justifica-se pelo fato que os materiais orgânicos 

encontrados fora da propriedade podem não ser adequados, por não possuírem a 

mesma bioquímica, a energia ou  a vibração adequada à cultura, podendo vir a 

prejudicar o andamento da propriedade. Caracteriza-se também pela preocupação 

com o paisagismo, com a arquitetura e com a captação da energia cósmica. È 

importante destacar também que a Agricultura Biodinâmica busca respeitar os ciclos 

naturais, pois não recomenda-se acelerar processos, cada etapa deve acontecer a 

seu tempo, criando-se condições para que os mesmos ocorram de forma espontânea.  

Reintegra-se a importância do ser humano associado a unidade produtiva, sendo este 

um fator de suma importância para determinar o ambiente social que paira sobre a 

propriedade. Sendo assim é de suma importância cultivar relações amigáveis, 

harmoniosas entre todos os seres vivos, alegria, tranquilidade, confiança, segurança, 

e todos os sentimentos elevados. Propõem-se assumir então uma postura interior 

adequada, que beneficie e promova o sucesso do projeto biodinâmico.  

 

 

A Agricultura Orgânica 

 

 

A Agricultura Orgânica é considerada a mais antiga e tradicional corrente da 

agricultura ecológica, tendo sua origem na Índia, foi trazida para o Brasil por 

estudantes acadêmicos franceses e ingleses. A Agricultura Orgânica é um processo 

de produção comprometido com a organicidade e sanidade da produção de alimentos, 

a fim de garantir a saúde e o bem estar dos seres humanos. Segundo a Associação 

de Agricultura Orgânica a garantia de qualidade alimentar da população é a razão pela 

qual se busca desenvolver tecnologias apropriadas a realidade local de solo, 

topografia, clima, água, radiações e biodiversidade própria de cada contexto, 

mantendo a harmonia de todos esses elementos entre si e com os seres humanos. 

A prática da Agricultura Orgânica aplica os conhecimentos da ecologia na manutenção 

e manejo da unidade de produção, baseando-se numa visão holística da unidade de 

produção, analisando-a a partir do seu todo e sendo tratada como um organismo 

integrado com a fauna e a flora. O modo de produção utilizado pela Agricultura 

Orgânica busca assegurar o fornecimento de alimentos saudáveis, mais saborosos, e 
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de maior durabilidade. O fato de não ser permitido a utilização de agrotóxicos acarreta 

na preservação da qualidade ambiental, não poluindo a água e o solo. Por fazer uso 

de um sistema de manejo mínimo do solo, assegura-se a estrutura e fertilidade do 

mesmo, evitando a degradação e erosão superficial. A preservação do solo contribui 

para restaurar a biodiversidade local. 

A Agricultura Orgânica busca então, viabilizar a sustentabilidade da agricultura 

familiar, e ampliar a capacidade dos ecossistemas locais em prestar serviços 

ambientais a toda a comunidade, contribuindo também para um freamento no 

processo de aquecimento global. Portanto, devemos considerar a Agricultura 

Orgânica não só uma substituição de insumos químicos por orgânicos, mas também 

devemos considerar a forma como desenvolve-se o manejo do solo, pois esta 

privilegia o uso eficiente dos recursos naturais não renováveis de forma que alia o 

melhor aproveitamento dos recursos naturais renováveis à preservação ambiental.  

Segundo Ricci e Neves (2006), ña agricultura org©nica fundamenta-se em princípios 

agroecol·gicos e de conserva«o de recursos naturaisò. O primeiro principio ® ent«o, 

o respeito a natureza, que de acordo com as autoras, o agricultor deve ter 

conhecimento de que em virtude da dependência de recursos não renováveis, deve-

se promover um efetivo aproveitamento dos mesmos. O segundo princípio é a 

diversificação de culturas, necessária para proporcionar uma maior abundância e 

diversidade de inimigos naturais. Ricci e Neves (2006) enfatizam que a biodiversidade 

é um elemento-chave da tão desejada sustentabilidade. O terceiro princípio é o solo 

considerado um organismo vivo, desta forma, o manejo do solo privilegia práticas que 

garantam um fornecimento constante de matéria orgânica, através do uso de adubos 

verdes, coberturas vegetais mortas, aplicação de compostos orgânicos entre outros, 

fundamentais para a construção e manutenção da fertilidade do solo. O quarto e último 

princípio é o da independência dos sistemas de produção em relação aos insumos 

agroindustriais, que comprometem a sustentabilidade devido a dependência de 

energia fóssil. 
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Agricultura Ecológica 

 

 

Desenvolvida na França durante a década de 1930, a Agricultura Ecológica tem como 

seu principal expoente Steiner Howard. A agricultura ecológica é aquela que evita a 

utilização de produtos químicos, tais como fertilizantes, pesticidas, antibióticos. Sua 

finalidade é proteger o ambiente e obter alimentos saudáveis e que mantenham todas 

as suas propriedades naturais. 

Para que um produto possa vir a ser considerado ecológico, este deve ser produzido 

a partir de matérias primas tradicionais e orgânicas, livres de agrotóxicos, sua 

composição deve ser natural e não devem ser utilizados durante seu cultivo pesticidas 

químicos. 

A Agricultura Ecológica, portanto diferencia-se das outras vertentes principalmente no 

aspecto socioeconômico, já que tem como preocupação a autonomia dos agricultores, 

ou seja, essa vertente pretende uma relação direta entre agricultores e consumidores 

através do sistema de comercialização, diminuindo ou até mesmo rompendo com a 

dependência de atravessadores. 

 

 

Agricultura Sustentável 

 

 

Apesar do conceito de sustentabilidade ser utilizado e conhecido mundialmente, não 

existe um consenso sobre o seu real significado. De acordo com Ehlers (1996), a 

palavra sustentabilidade tem origem do Latim sus-tenere, que significa suportar ou 

manter. 

De acordo com Kidd (1992), existem seis diferentes ñcorrentes de pensamentoò que 

originaram o conceito de sustentabilidade. Envolvem a interação entre: crescimento 

populacional, uso de recursos e pressão sobre o meio ambiente. Fazem parte destas 

correntes de pensamento: a corrente ecológica, a da crítica à tecnologia, o eco-

desenvolvimento, e as correntes de pensamento que pregavam o ñn«o crescimentoò 

ou redução do crescimento econômico.  

A Agricultura Sustentável pode ser entendida como uma agricultura ecologicamente 

equilibrada, economicamente viável, socialmente justa e humanamente adaptativa. 
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Algumas definições de Agricultura Sustentável incluem ainda a necessidade de haver 

uma segurança alimentar, e garantir qualidade de vida. 

De acordo com Ehlers (1996), a Agricultura Sustentável consiste em processos 

agrícolas que envolvam atividades biológicas de crescimento e reprodução 

intencionando produzir culturas que não comprometa a capacidade de gerações 

futuras em praticar agricultura com sucesso, ou seja, a Agricultura Sustentável 

consiste em um processo agrícola que não esgota nenhum recurso que seja essencial 

para a pratica da agricultura. Para Altieri (1987) sustentabilidade ® ña habilidade de 

um agroecosistema em manter a produção através do tempo, face aos distúrbios 

ecológicos e pressões socioeconômicas de longo prazoò. 

A Agricultura Sustentável deve necessariamente ter como base o atendimento das 

necessidades básicas dos seres humanos, para as gerações que ainda virão e para 

as gerações que vivem agora. O processo de desenvolvimento de uma agricultura 

mais sustentável, mesmo com todas as suas incertezas e complexidade, exigirá a 

participação de um grande número de atores, envolvidos em um constante processo 

de aprendizado.  Torna-se necessário uma integração de conhecimentos vindos de 

várias fontes, locais, pessoas, instituições e sistemas de produção. Um processo de 

construção coletiva e democrática, com a participação ativa de agricultores, 

pesquisadores, professores, extensionistas, políticos, consumidores, etc. 

O desenvolvimento de uma agricultura sustentável deve ser visto como um processo 

complexo e dinâmico, que envolve simultaneamente as perspectivas sociais, políticas, 

econômicas, culturais e ecológicas. Pode-se considerar uma agricultura sustentável 

aquela que seja: Produtiva, ou seja, que mantenha e melhore seus níveis de produção; 

Estável, que promova a redução dos níveis de riscos no processo produtivo; 

Ambientalmente correta, que proteja e recupere os recursos naturais, que atue no 

sentido de prevenir a degradação dos solos e preserve e mantenha a biodiversidade 

e qualidade da água, do solo e do ar; Viável, ou seja, que esta seja economicamente 

viável aos produtores; Igualitária, que assegure igual acesso ao solo, água, e outros 

recursos, bem como produtos para todos os grupos sociais; Autônoma, que seja 

capaz de garantir a subsistência e autonomia de todos os grupos sociais envolvidos 

na produção; Participativa, que esta seja construída coletivamente, por um processo 

de compartilhamento de conhecimentos entre todos os envolvidos; Humana, que 

satisfaça as necessidade humanas básicas tais como, alimentação, água, 

vestimentas, abrigo, dignidade etc; e por fim que Preserve a cultura das comunidades. 
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Agroecologia  

 

 

A Agroecologia consiste em uma proposta alternativa de agricultura familiar 

socialmente justa, economicamente viável e ecologicamente sustentável e correta. O 

entendimento sobre Agroecologia pode se dar de diversas formas: como ciência, 

como movimento e como prática. Nesse sentido, a agroecologia não existe 

isoladamente, mas é uma ciência integradora que agrega conhecimentos de outras 

ciências, além de agregar também saberes populares e tradicionais provenientes das 

experiências de agricultores familiares de comunidades indígenas e camponesas. 

Segundo Petersen (2009) ñcomo enfoque científico, a Agroecologia possui vigência 

histórica, uma vez que oferece respostas consistentes à profunda crise socioambiental 

vivenciada nas civiliza»es contempor©neasò. 

O entendimento da agroecologia enquanto ciência coincidiu com a maior preocupação 

pela preservação dos recursos naturais nos anos 60 e anos 70. Os critérios de 

sustentabilidade nortearam as discussões sobre uma agricultura sustentável, que 

garantisse a preservação do solo, dos recursos hídricos, da vida silvestre e 

dos ecossistemas naturais, e ao mesmo tempo assegurasse a segurança alimentar. 

A agroecologia é ainda uma ciência e uma prática em franca expansão. A partir 

dos anos 80, as organizações não governamentais foram fundamentais na promoção 

e divulgação da agroecologia em todo o mundo e especialmente no Brasil. Nos últimos 

anos nota-se uma preocupação constante de universidades, centros de pesquisa e 

programas e projetos de extensão em trabalhar aspectos e características técnico-

científicas, bem como os impactos sociais provenientes da prática agroecológica.  

Segundo Guterres (2006) a abordagem agroecológica propõe mudanças profundas 

nos sistemas e nas formas de produção. Na base dessa mudança está a filosofia de 

se produzir de acordo com as leis e as dinâmicas que regem os ecossistemas, uma 

produção com e não contra a natureza. Propondo portanto, novas formas de 

apropriação dos recursos naturais que devem se materializar em estratégias e 

tecnologias. Em sentido mais exato, a agroecologia pode ser vista como uma 

abordagem da agricultura que se baseia nas dinâmicas da natureza, ou seja, uma 

pratica alternativa de agricultura, que busca restaurar a fertilidade do solo sem o uso 

de fertilizantes minerais e que se cultive sem uso de agrotóxicos. 

Segundo Primavesi (2008) 
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A Ecologia se refere ao sistema natural de cada local, envolvendo o solo, 
o clima, os seres vivos, bem como as inter-relações entre esses três 
componentes. Trabalhar ecologicamente significa manejar os recursos 
naturais respeitando a teia da vida. Sempre que os manejos agrícolas são 
realizados conforme as características locais do ambiente, alterando-as o 
mínimo possível, o potencial natural dos solos é aproveitado. Por essa razão, 
a Agroecologia depende muito da sabedoria de cada agricultor desenvolvida 
a partir de suas experiências e observações locais.(PRIMAVESI, 2008, p.8) 

 
 

Desta forma entendimento acerca da agroecologia como ciência, como movimento e 

como prática dedicada ao estudo das relações produtivas entre homem-natureza, visa 

sempre a sustentabilidade ecológica, econômica, social, cultural, política e ética. 

Dessa forma, o resgate de saberes de comunidades indígenas e camponesas 

tradicionais está intimamente relacionado à formulação de saberes, buscando a 

cooperação e a unidade desses diferentes saberes na construção da agroecologia.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Existem inumeros modelos de agricultura alternativa, estes provem da fusão e 

apropriação de ideias de diferentes escolas e linhas de pensamento (biodinâmica, 

orgânica, biológica, ecológica, natural, permacultura, etc.) que compartilham criticas 

ao modelo agrícola dominante e em menor medida ao modelo de desenvolvimento 

capitalista ao que faz e como alcançar esses objetivos. Embora o conceito de 

ñalternativasò pode ser polemico e conflitante ® ¼til na medida em que em geral todas 

as linhas de pensamento coincidem em que o ñconvencionalò ® um problema. Mas 

diverge em como interpretam a crise socioambiental.  

Desta forma, as várias correntes citadas (biodinâmica, permacultura, ecológica, 

agroecológica, orgânica, e sustentável) são consideradas como formas de agricultura 

alternativas, desde que estejam de acordo com as normas técnicas para produção e 

comercialização, apesar das pequenas particularidades existentes. 

Em síntese, podemos destacar que o ponto comum entre as diferentes correntes que 

formam a base das praticas alternativas de agricultura é a busca de um sistema de 

produção sustentável no tempo e no espaço, mediante o manejo e a proteção dos 

recursos naturais, sem a utilização de produtos químicos agressivos à saúde humana 
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e ao meio ambiente, mantendo o incremento da fertilidade e a vida dos solos, a 

diversidade biológica e respeitando a integridade cultural dos agricultores. 
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RESUMO 
 
O trabalho está fundamentado em compreender como os assentados do MST no 
município de São Gabriel trabalham com a produção do arroz orgânico. Durante a 
evolução da ciência geográfica e as transformações espaciais decorrentes da 
apropriação do espaço pelo homem em suas relações sociais, torna-se de 
fundamental importância discutir tais formas de apropriação espacial associado a 
formação dos assentamentos no município. Devido às dificuldades na organização 
produtiva, na criação e recriação dos territórios dos assentamentos na região, aliado 
aos problemas sociais e econômicos, os assentados, com apoio do MST (Movimento 
dos Trabalhadores Sem Terra) e do INCRA (Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária), passaram a se integrar na produção do arroz orgânico. Esta 
decisão é influenciada por diversos fatores, que inclui as características naturais, a 
localização geográfica, a educação e extensão rural, bem como na sua infraestrutura 
produtiva. 
 
RESUMEN  
 
El trabajo se fundamenta en comprender como los asentados del MST en el municipio 
de San Gabriel trabajan con la producción de arroz orgánico. Durante la evolución de 
la ciencia geográfica y las transformaciones espaciales resultantes de la apropiación 
del espacio por el hombre en sus relaciones sociales, se vuelve de vital importancia 
discutir tales formas de apropiación espacial asociada a la formación de los 
asentamientos en el municipio. Debido a las dificultades en la organización productiva, 
en la creación y recreación de los territorios de los asentamientos en la región, junto 
con los problemas sociales y económicos, los asentados, con el apoyo del MST 
(Movimiento de los Trabajadores Sin Tierras) y el INCRA (Instituto Nacional de 
Colonización y Reforma Agraria), comenzaron a integrarse a la producción de arroz 
orgánico. Esta decisión está influenciada por varios factores, como las características 
naturales, la ubicación geográfica, la educación y extensión rural, así como en su 
infraestructura de productiva. 
 
Palavras-chave: arroz orgânico; reforma agrária, MST. 
 
Palabras Clave: arroz orgánico, reforma agraria, MST. 
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EIXO 2. Soberania Alimentar, Agroecologia e Educação Ambiental (Debate Teórico e 

Experiências Práticas). 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

O cultivo de arroz irrigado ocupa uma área significativa no Brasil e com o passar do 

tempo, mais especificamente a partir do ano de 2009, a produção do arroz orgânico 

vem aumentando de forma expressiva nos assentamentos de São Gabriel. No 

entanto, a produção de arroz no Rio Grande do Sul se caracteriza pelo predomínio de 

lavouras irrigadas e do uso intensivo de máquinas e insumos industrializados, 

geralmente aplicado por meio de aviões.  

Desse modo, a orizicultura convencional é uma atividade econômica que gera cada 

vez menos empregos, produzindo crescentes impactos socioeconômicos e 

ambientais, sendo que foram intensificados com a Revolução Verde, com a crescente 

modernização agrícola na Campanha Gaúcha, onde está localizada a área de estudo.   

Este artigo tem como objetivo central compreender como se desenvolve a o sistema 

produtivo do arroz orgânico nos assentamentos do município de São Gabriel/RS. 

Mais especificamente objetiva-se: a) identificar o sistema produtivo do arroz orgânico 

desenvolvido no município; b) Apreender as transformações a partir do sistema 

produtivo orgânico na busca pela soberania alimentar. 

O município de São Gabriel localiza-se na região da Campanha Gaúcha, na parte 

sudoeste do estado do Rio Grande do Sul. Possui uma área de 5.023, 821 Km² e uma 

população de aproximadamente 60.425 mil habitantes (IBGE, 2013). Na figura abaixo 

visualizamos o mapa de São Gabriel e os sete assentamentos de reforma agrária 

presentes no município. Neste contexto, o trabalho tem como tema a implantação e 

recente expansão da produção do arroz orgânico no municipio de São Gabriel/RS. 
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Figura 1: Mapa de localização da área de estudo. 
Fonte dos Dados: Santos, A. L. M. 
Org.: Zanon, J. S. 
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Partindo dos objetivos de investigação da presente pesquisa, o método Descritivo 

ofereceu as ferramentas teóricas e metodológicas para o desenvolvimento da 

investigação.  

Para Triviños (1987, p. 110), Os estudos descritivos exigem do pesquisador uma série 

de informações sobre o que se deseja pesquisar.  

 
 

Os estudos descritivos exigem do investigador, para que a pesquisa tenha 
certo grau de validade científica, uma precisa delimitação de técnicas, 
métodos, modelos e teorias que orientarão a coleta e interpretação dos 
dados. A população e a amostra devem ser claramente delimitadas, da 
mesma maneira, os objetivos do estudo, os termos e as variáveis, as 
hipóteses, as questões de pesquisa etc. (TRIVIÑOS, 1987, p. 112). 

 
 
O artigo foi realizado em 4 etapas, inicialmente fazendo uma caracterização geral da 

área de estudo, dando ênfase à base teórico-conceitual e trazendo reflexões de 

pensadores da questão agrária, da agricultura orgânica de base agroecológica que irá 

influenciar na produção do arroz orgânico.  

Em um segundo momento foi realizado trabalho de campo com entrevistas 

semiestruturadas que foram aplicadas a técnicos e assentados produtores de arroz 

orgânico, cujo tema central foi a produção de arroz, verificando as transformações 

ocorridas no espaço agrário, suas características, problemas e alternativas. 

A terceira etapa se refere aos impactos do cultivo do arroz orgânico, principalmente 

para os assentados e sua família, pois tais práticas agrícolas sustentáveis estão 

atualmente em processo de expansão devido ao agravamento dos problemas 

ambientais e ao debate proporcionado pelos atores sociais que priorizam as questões 

do meio ambiente e as novas exigências de consumidores. 

Na última etapa se fez a sistematização dos dados coletados, interpretação e análise 

das informações e posterior geração de discussões e considerações referentes a 

pesquisa. 

 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Partindo do processo de reforma agrária, a conquista dos sete assentamentos de 

reforma agrária no município e a luta para os assentados permanecerem na terra 
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retirando o sustento de suas famílias, as políticas públicas para a construção e 

desenvolvimento de uma organização produtiva que esteja vinculada a realidade e as 

potencialidades do lugar, uma vez que leva os assentados a desenvolverem 

atividades produtivas com vista a um maior desenvolvimento, e que assim, garanta 

sua permanência no lote.  

Segundo Menezes (2009), a modernização na agricultura impôs um enorme dano 

ambiental pela exploração inadequada dos recursos naturais, a erosão do solo, a 

perda de fertilidade e sedimentação dos rios e o uso indiscriminado de fertilizantes, 

inseticidas e herbicidas.  

Além disso, a Revolução Verde aumentou as desigualdades no meio rural, pois 

beneficiou apenas os produtores de maior renda, que tinham poder aquisitivo para 

comprar maquinários cada vez mais modernos e sofisticados, insumos que facilitem 

na produção, além da aquisição de mais terras, produzindo mais em menos tempo, 

reduzindo a mão de obra, o que acarretará em maiores lucros; em contrapartida, os 

produtores de baixa renda, como não têm capacidade de acompanhar as tecnologias 

de produção oferecidas pelo mercado, reduzirão sua área de  produção, fator que 

aumenta ainda mais as desigualdades sociais no campo. Tal padrão 

caracteristicamente seletivo, também atingiu a agricultura familiar.  

Os assentamentos de São Gabriel localizam-se na campanha gaúcha e muitos lotes 

dentro desses assentamentos possuem áreas propícias à produção de arroz, ou seja, 

áreas de várzea, onde a implantação deste produto de base agroecológica é 

desenvolvida, engendrando assim, transformações territoriais dentro dos 

assentamentos em questão, tendo em vista que a produção agroecológica contraria 

interesses de distintos agentes que lucram com a dependência dos agricultores com 

a modernização agrícola, pelo uso dos pacotes tecnológicos e das redes 

convencionais de comercialização. 

Levando em conta a diversidade de fatores que compõe os territórios dos 

assentamentos no município, constata-se que a implantação de assentamentos no 

município de São Gabriel gerou uma série de transformações na orizicultura. Isso 

porque o processo de assentamento gera o parcelamento das áreas anteriormente 

cultivadas de forma contínua, fazendo com que o controle dos órgãos públicos 

fundiários e ambientais nas áreas dos territórios de reforma agrária, em teoria, dificulte 

o arrendamento e a exploração predatória dos recursos naturais.  
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Então, é necessário integrar as políticas de reforma agrária ao desenvolvimento rural 

sustentável e a agroecologia na busca principalmente por soberania alimentar e 

conservação dos recursos naturais. 

 

 

A PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA DO ARROZ E A BUSCA PELA SOBERANIA 

ALIMENTAR 

 

 

Com e formação dos assentamentos no município de São Gabriel/RS, verifica-se um 

aumento de produção de base agroecológica voltada principalmente para o consumo 

interno, bem como para a venda de excedentes. A partir do desenvolvimento das 

práticas agroecológicas de produção, os agricultores passam a preservar sua cultura 

local, conservando os recursos naturais e preservando a biodiversidade local, além 

de manter-se no campo garantindo o sustento de suas famílias. 

Neste sentido, Aloísio (2004), afirma que para alcançar à sustentabilidade na 

agricultura, as dimensões da questão ecológica devem estar presentes, pois a 

problemática em prol da sociedade sustentável vai além do processo produtivo, 

levando em conta os saberes sociais, políticos, econômicos, culturais e éticos. Surge 

então, a agroecologia como uma renovação dos sistemas agrícolas insustentáveis, 

com o objetivo de proporcionar mudanças socioculturais que resulta em uma 

agricultura realmente sustentável.  

Neste sentido, se faz necessário à busca por novos paradigmas que levem em conta 

a eficiência das práticas agrícolas tradicionais ou o desenvolvimento de formas 

agrícolas agroecológicas para além de desenvolver de forma sustentável o campo, 

colaborem para uma melhor distribuição de renda, que valorize os saberes do 

agricultor e que busque a soberania alimentar. 

Diante disto, a agroecologia busca a construção de outra realidade agrícola, 

construída pelos sujeitos sociais do campo, contrário ao processo de globalização 

capitalista centrada no lucro e na exploração, na busca de reverter o processo de 

exclusão dos agricultores desfavorecidos. 

São os saberes e práticas agrícolas diárias que fazem com que os pequenos 

produtores rurais sobrevivam no campo, reproduzindo-se, respeitando os fatores 

culturais, sociais, econômicos e ambientais. 
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De acordo com Caporal; Costabeber (2002), uma agricultura verdadeiramente de 

base ecológica não pode se restringir apenas a preocupação ambiental, sendo 

fundamental incorporar outras dimensões, como a social, a econômica, a cultural, a 

política e a ética. Segundo esses autores (CAPORAL; COSTABEBER, 2002, p. 81): 

 
 

Enquanto a corrente agroecológica defende uma agricultura de base 
ecológica que se justifique pelos seus méritos intrínsecos ao incorporar 
sempre a ideia de justiça social e proteção ambiental, independentemente do 
rótulo comercial do produto que gera ou do nicho de mercado que venha a 
conquistar, outras prop»em uma ñagricultura ecologizadaò, que se orienta 
exclusivamente pelo mercado e pela expectativa de um prêmio econômico 
que possa ser alcançado num determinado período histórico, o que não 
garante sua sustentabilidade no médio e longo prazos.  

 
 
A partir do desenvolvimento da produção do arroz nos moldes agroecológicos 

desenvolvido pelos assentados, os agricultores passam a preservar sua cultura local, 

preservando os recursos naturais e a biodiversidade local, além de permanecerem no 

campo, garantindo o autoconsumo e a da reprodução social. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

A produção do arroz orgânico tem menor custo de produção do que a produção nos 

moldes convencionais, porém, o cultivo do arroz orgânico exige dedicação diária do 

assentado com relação ao manejo do solo, armazenagem e germinação das 

sementes, controle de pragas, produção de biofertilizantes, ou seja, durante todo o 

processo produtivo, o assentado participa sistematicamente. A produção orgânica 

garante para as famílias um retorno econômico elevado, devido aos custos para a 

produção serem menores, pois este sistema não depende de insumos externos e nem 

de grande quantidade de maquinário durante o processo produtivo. 

Segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA, 2006), a 

agricultura orgânica é o sistema de manejo sustentável da unidade de produção com 

enfoque sistêmico que privilegia a preservação ambiental, a agrobiodiversidade, 

os ciclos biogeoquímicos e, acima de tudo, a qualidade de vida humana. 

Para obter a certificação do arroz orgânico, os produtores não podem utilizar 

agrotóxicos e suas áreas, bem como as áreas vizinhas as lavouras não podem ser 

http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Cafe/CafeOrganico_2ed/glossario.htm#agrobiodiversidade
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pulverizadas com agroquímicos, o que é difícil, pois as pulverizações do arroz 

convencional das lavouras próximas aos assentamentos, na maioria das vezes, são 

feitas com aviões, comprometendo assim, a produção totalmente isenta de químicos 

nos arrozais dos assentamentos, gerando conflitos entre produtores orgânicos e 

convencionais.  

No município de São Gabriel, os dois assentamentos que trabalham com a produção 

de arroz orgânico são os assentamentos Madre Terra e o Cristo Rei. A produção do 

arroz orgânico oriunda desses assentamentos é destinada para a COOTAP 

(Cooperativa dos Trabalhadores Assentados da Região de Porto Alegre).  

A assistência técnica no processo produtivo é responsabilidade da ATES, sendo que 

em São Gabriel esta possui caráter organizacional do processo produtivo. Para 

desenvolver a produção do arroz orgânico, os agricultores trabalham com as técnicas 

que desenvolvem atuando na lavoura durante produção e a ATES passa a orientar a 

assistência técnica durante o desenvolvimento dos sistemas produtivos dentro dos 

assentamentos. 

Com relação aos sistemas produtivos, as metas ou políticas estaduais para os 

assentamentos são determinadas pelo INCRA, sendo que no ano de 2013 foi 

determinada a produção de culturas destinadas ao Programa de Aquisição de 

Alimentos: PAA (apicultura e hortifrutigranjeiros), arroz orgânico (comercializado com 

a COOTAP) e a pecuária leiteira, tanto para comércio quanto para o consumo interno. 

É importante destacar que a produção dos assentamentos de São Gabriel é utilizada 

para o consumo das famílias, e o excedente é vendido para cooperativas e destinado 

para o PAA e PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar). 

Somente depois dos assentados acessarem o crédito inicial e o crédito e instalação, 

e posteriormente o Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar), é que os mesmos conseguirão se estruturar com relação às infraestruturas 

básicas, dentro do assentamento e compra do maquinário necessário para o 

desenvolvimento dos sistemas produtivos. 

Os assentados relatam que é importante a parceria com a COOTAP, pois a mesma 

auxilia na produção do arroz, disponibilizando recursos, assistência técnica, além de 

garantir a compra da produção. O arroz produzido nos assentamentos é de base 

agroecológica e sem agrotóxicos, sendo priorizados fertilizantes produzidos de forma 

biodinâmica durante o processo produtivo.  
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A organização e estrutura produtiva do arroz orgânico se desenvolve dentro dos 

assentamentos dividido em grupos de produção, dividindo os hectares de acordo com 

a água disponível, sendo que foram estipulados quatro hectares por família dentro de 

cada lote.  

A produção do arroz orgânico só se torna possível com políticas públicas que 

fortaleçam este sistema produtivo, a exemplo do Pronaf, PAA e PNAE. Ainda, a 

assistência técnica da ATES é de extrema importância para auxiliar os assentados a 

desenvolver sua produção de forma eficiente. Na figura 2 abaixo visualizamos o 

sistema produtivo do arroz orgânico no Assentamento Madre Terra. 

 

 

Figura 2: O sistema Produtivo do arroz orgânico no assentamento Madre Terra, São Gabriel, RS 
Fonte: Autores 
Org.: Zanon, J. S. 
 

Porém, muitos fatores limitam a produção do arroz nos assentamentos, a exemplo da 

falta de máquinas para a colheita do grão, precariedade dos silos para armazenagem, 

a falta de água nas barragens para irrigar as lavouras e as estradas em péssimas 
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condições acabam por dificultar o escoamento da produção, conforme podemos 

visualizar na figura 3 abaixo. 

 

Figura 3: Fatores que dificultam a produção do arroz orgânico em São Gabriel/RS 
Fonte: Autores 
Org.: Zanon, J. Z. 

 

A partir da organização produtiva desenvolvida pelos grupos de produção nos 

assentamentos, na safra de 2012/2013, ao desenvolver a produção e as técnicas de 

manejo aliado à aplicação de compostos biodinâmicos para auxiliar na fertilidade do 

solo, as lavouras nos dois assentamentos de São Gabriel tiveram rendimento de 

aproximadamente 140 sacas por hectare. 

 

 

 

 

 

 



 

 276 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Apesar da produção do arroz orgânico nos assentamentos do município em questão 

ainda ser recente, com o decorrer das safras está havendo um significativo aumento 

da área plantada e também do número de famílias envolvidas neste sistema produtivo. 

A principal vantagem de produzir de forma orgânica é ter um produto de maior 

qualidade, fazendo com que os produtores de arroz orgânico consigam garantir a 

venda do produto, bem como aumentar a sua renda para permanecer na atividade 

produtiva.  

A produção de arroz orgânico transformou a produção do arroz nos moldes 

convencionais nos assentamentos, garantindo um alimento saudável, pois não utiliza 

insumos químicos durante o processo produtivo e, com a redução dos insumos 

externos de alto custo, se passa a produzir com menos gastos na lavoura, aliado a 

uma significativa produtividade com retorno econômico positivo. Prova-se então que, 

ao contrário do que grande parte da população pensa, o arroz orgânico pode ser 

produzido em pequenas áreas de terra e não somente em médias e grandes 

propriedades.  

A produção do arroz orgânico pode potencializar o desenvolvimento local e regional, 

garantindo geração de empregos, renda, reduzindo os impactos sociais e ambientais 

negativos à sociedade. 
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RESUMO 

 
O trabalho apresenta uma experiência de integração entre a Educação do Campo e a 
Universidade, em um projeto de pesquisa-extensão desenvolvido com a Escola 
Municipal Rural Vila Paulista, no Assentamento Fazenda Esperança, Município de 
Rondonópolis, Mato Grosso. Trata-se de um conjunto de atividades de extensão 
integradas às atividades de ensino na escola participante que auxilia numa Educação 
do Campo mais dinâmica e voltada ao desenvolvimento local em assentamentos 
rurais. O objetivo geral foi contribuir para o desenvolvimento sustentável, 
conhecimento e conservação dos recursos naturais, a inclusão social e a capacitação 
dos agricultores do Assentamento. A metodologia foi participativa, conhecida como 
Pesquisa Participativa de Aprendizagem e Ação (PPA) que reuniu métodos e técnicas 
de Diagnóstico Rápido Participativo (DRP), homeopatia de solos, mapeamentos com 
uso de geoprocessamento de imagens e curso de artesanato em fibra da bananeira. 
A pesquisa adotou bases e princípios agroecológicos, especialmente no uso e plantio 
da bananeira e fertilidade/conservação de solos. Os resultados principais foram: 
empoderamento social dos agricultores a partir da conscientização e valorização dos 
recursos naturais e do associativismo e novas metodologias/tecnologias 
socioambientais para pesquisa em solos, extensão rural, agroecologia e tecnologia e 
produção. O Projeto proporcionou à escola uma dinâmica maior do processo ensino-
aprendizagem com melhorias no aprendizado e na contribuição escolar ao 
desenvolvimento local das famílias dos produtores. Os professores e alunos sentiram-
se mais motivados para o processo educativo, pois trabalharam com a própria 
realidade em suas necessidades e possibilidades de resolução de problemas, a partir 
de si, da escola e da comunidade assentada. 

 

                                            
73 O artigo refere-se ao Projeto Parceria de Fibra: ações para inclusão social, geração de renda e 
implantação de sistema de produção da bananicultura com práticas agroecológicas no 
Assentamento Fazenda Esperança, Município de Rondonópolis ï MT que teve recursos financeiros 
do CNPq: Edital 33/2009 e Bolsa de Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora - DT 2 
(Período 2011 a 2014). 
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mailto:heli_heros@hotmail.com
mailto:elianeolinto@hotmail.com
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ABSTRACT 
 

The paper presents an experience of integration between the Rural Education and the 
University, in a research and extension project developed with the Vila Paulista Rural 
Municipal School, in the Settlement Fazenda Esperança, in the city of Rondonópolis, 
in Mato Grosso. It is made up of a group of extension activities integrated with the 
learning activities in the participating school which assists on a more dynamic Rural 
Education focusing on local development in rural settlements. The general objective 
was to contribute for the sustainable development, knowledge and conservation of 
natural resources, the social inclusion and the capacitation of farmers of the 
Settlement. The methodology was participative, known as Participative Research of 
Action and Learning (PPA) that brought together methods and techniques of Fast 
Participative Diagnostic (DRP), homeopathy of soil, mapping with the use of geo 
processing of images and art courses with banana fiber. The research adapted agro 
ecological concepts and values, especially in the use and planting of banana and 
fertility/conservation of the soil. The main results were: social empowerment of the 
farmers of awareness and valorization of natural resources and of association and new 
socio environmental methodologies/technologies for research in soil, rural extension, 
agro ecology and technology and production. The project provided the school with a 
bigger dynamics of the learning process with the improvements on learning and the 
school contribution to the local development of the families of the farmers. The 
teachers and students felt more motivated about the educating process, as they 
worked with their own reality in their necessities and possibilities of problem solving, 
parting from them, the school and the settled community. 
 
Palavras Chave: Extensão rural; Agroecologia; Assentamento rural; Educação do 
Campo. 
 
Key words: Rural Extension; Agroecology; Rural Settlement; Field Education. 
 
EIXO 2. Soberania Alimentar, Agroecologia e Educação Ambiental. 
 

 
INTRODUÇÃO 
 
 
A educação é um processo integral que trabalha com a experiência humana em todas 

as dimensões, ou melhor, deveria trabalhar desta maneira. Para isso o processo 

educacional começa na realidade que é fonte, mas também produto. Para Freire: 

 
 
A realidade social, objetiva, que não existe por acaso, mas como produto da 
ação dos  homens, também não se transforma por acaso. Se os homens são 
os produtores desta realidade e se esta, na ñinvers«o da pr§xisò, se volta 
sobre eles e os condiciona, transformar a realidade opressora é tarefa 
histórica, é tarefa dos homens (FREIRE, 2000, p. 37).   
 
 

A atual educação deve buscar inovações, novidades, novos olhares e abordagens 

para possibilitar a formação de um novo sujeito. A Universidade precisa integrar-se ao 
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processo de educação escolar, sobretudo com a extensão, ou seja, estender ou levar 

novas informações, técnicas e métodos para somar-se ao conhecimento escolar e da 

comunidade onde se insere a escola. Neste caso, a comunicação assume importante 

papel no processo dialógico entre a Universidade e a escola. 

O artigo apresenta os resultados de um Projeto de Pesquisa-extensão desenvolvido 

sob os princípios agroecológicos no Assentamento Fazenda Esperança e junto à 

Escola Municipal Rural Vila Paulista com perfil do trabalho pedagógico; onde se 

localiza a referida Escola. O Projeto surgiu de demanda levantada a partir de diálogos 

e reuniões participativas de representantes de algumas associações e Professores do 

Ensino de Jovens e Adultos (EJA) do Assentamento, Extensionistas da EMPAER/MT, 

Coordenadora e Monitores do Curso de Artesanato em Fibra da Bananeira (Campus 

Universitário de Rondonópolis/UFMT) e Professores dos Cursos de Geografia, 

Biologia e Engenharia Agrícola e Ambiental do Campus Universitário de 

Rondonópolis/UFMT. 

O problema fundamental enfocado para este Projeto foi a situação de 

empobrecimento de agricultores e agricultoras familiares, com sistemas produtivos 

ainda em implantação, em ambientes degradados de Cerrado, aliado à falta de 

conhecimento dos agroecossistemas e recursos naturais do Bioma. O endividamento 

dos agricultores e a fraquíssima produção, pelas limitações de recursos e 

potencialidade das terras, também pode ser considerado na problemática levantada. 

Assim, o Projeto possibilitou o empoderamento socioeconômico e cultural e maiores 

condições para a resistência da população local. 

O objetivo principal do Projeto foi contribuir para o desenvolvimento sustentável, 

conhecimento e conservação dos recursos naturais, a inclusão social e a capacitação 

para geração de emprego e renda dos agricultores e agricultoras familiares do 

Assentamento Fazenda Esperança, no Município de Rondonópolis. Para isso foi 

necessário: realizar um Diagnóstico Rápido Participativo (DRP) com ênfase no uso e 

ocupação do solo e na vegetação natural; confeccionar a Carta de Uso do Solo; 

levantar a percepção da paisagem dos alunos do EJA e produtores e realizar um 

Curso de Artesanato da fibra da bananeira e de tratamento homeopático junto aos 

alunos do EJA e produtores. 

 

 

 



 

 281 

BASES TEÓRICAS E CONCEITUAIS  

 

 

A crise ambiental não pode ser suficientemente analisada por uma simples polaridade 

analítica e metodológica (FOLADORI E TAKS, 2004), fundamentada pelo relativismo 

cultural e a planificação tecnocrática. É necessário incorporar novos olhares 

disciplinares, especialmente àqueles ligados à geografia e à psicologia, ciências estas 

imprescindíveis no conhecimento mais aprofundado das complexas relações entre 

homem e ambiente. 

A revisão da literatura foi muito ampla haja vista a diversidade de conceitos aplicados 

e multidisciplinaridade, características basilares do projeto. O domínio básico de 

conceitos ligados à agricultura familiar, agroecologia, extensão rural, pesquisa-ação, 

entre outros, impossibilita o tratamento bibliográfico mais aprofundado, neste projeto. 

Por isso, selecionamos alguns núcleos temáticos e conceitos mais aplicados na 

pesquisa que foram: agricultura familiar e assentamentos rurais no Mato Grosso, 

agroecologia e extensão rural agroecológica e educação do campo. 

 

 

Agricultura familiar e assentamentos rurais no Estado de Mato Grosso 

 

 

A agricultura familiar brasileira é responsável, em grande parte pela produção de 

alimentos consumidos pela população, diversidade de cultivos, maior produtividade 

de vários segmentos e maior número de empregos que o agronegócio. No Brasil a 

agricultura familiar absorvia em 2006, 13 milhões de pessoas (78,8% do total da mão 

de obra no campo), segundo o Censo Agropecuário de 2006/MDA/IBGE/UFF, que 

muitas vezes desempenham seu trabalho com o mínimo de capital, tecnologia e 

geralmente com pouco conhecimento formal (CAMPOLIN, 2005). 

Nos projetos de assentamento em que o meio físico não é fator considerado na 

distribuição espacial da infraestrutura e benfeitorias, é usual deparar com 

investimentos elevados e ineficazes, a exemplo de extensas áreas desmatadas para 

a construção de estradas vicinais com excessivas obras de arte (SOARES, 2007). Daí 

a necessidade de trabalhos diagnósticos e análise dos elementos do meio físico para 
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determinar a capacidade de suporte ecológico dos recursos naturais frente aos 

sistemas agrários.  

Os Diagnósticos Rápidos Participativos (Rapid Rural Appraisal - RRA), termo 

desenvolvido por Robert Chambers, nos EUA, tem sido bastante utilizado, por 

diversas entidades e organizações em processos de diagnóstico e planejamento rural. 

Com o advento da luta pela terra e o surgimento de uma infinidade de assentamentos 

rurais em todo o país, este tipo de diagnóstico tem-se mostrado eficaz e a metodologia 

se tornou quase obrigatória para o diagnóstico e planejamento socioeconômico. 

A Região Sul do Estado de Mato Grosso apresenta terras planas (chapadas e 

chapadões) e terras de topografia mais ondulada. Nas áreas mais declivosas 

aparecem as nascentes de córregos, algumas veredas e fragmentos de cerrado 

(savana brasileira) com diversas fito fisionomias (cerrado stritu senso, campo cerrado, 

campo limpo ou sujo de cerrado, mata de galeria, veredas com buritizais, floresta 

aluvial). 

Os chapadões são explorados por grandes empresas com sistemas agrícolas 

produtivos embasados na produção intensiva de soja, algodão e milho, no uso de alta 

tecnologia e insumos (adubos químicos, agrotóxicos). Estes chapadões possuem as 

seguintes características: superfície de cimeira com regolito profundo; relevo plano 

com drenagem fluvial escassa; precipitação média anual entre 1.700 e 1.800 mm; 

temperatura média anual entre 24 e 25º C e solos do grupo argissolos (latossolos 

vermelho-escuro) álicos. 

Os sistemas produtivos agrícolas implantados apresentam características 

problemáticas, especialmente as de ordem: físicas (clima tropical de estação seca 

com 4 a 5 meses, solo sem estrutura, textura e drenagem adequadas) e econômicas 

(fluidez no preço no mercado internacional, financiamentos incertos, endividamento 

dos produtores). (MAROUELLI, 2003).  

O Município de Rondonópolis apresenta vários assentamentos (Quadro 1) que 

enfrentam sérios obstáculos de ordem socioambiental que precisam ser analisadas 

sob a luz de alguns conceitos da geografia e psicologia. A degradação dos recursos 

naturais, produto do uso inadequado, e a falta de conservação são processos da 

chamada crise ecológica. O cerrado é um dos biomas mais devastados, neste 

contexto, e já apresenta uma presença do topocídio, isto é, o aniquilamento ou 

desaparecimento dos lugares, comprovado por Sturza (2005). 
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NOME PROJETO 

ASSENTAMENTO 

 

NÚMERO 

FAMÍLIAS 

PRODUÇÃO 

P.A GLEBA RIO VERMELHO                                                           

 

311 famílias Pecuária leiteira e corte, 

pokã, abacaxi, farinha de 

mandioca, mandioca, 

horticultura, piscicultura. 

P.A CHICO MENDES 30 famílias Pecuária leiteira, 

horticultura, mandioca, 

banana, abacaxi. 

P.A DOM OSÓRIO 40 famílias Pecuária leiteira, rapadura 

de cana, mandioca, 

P.A CARIMÃ                                                                                    

 

194 famílias Pecuária leiteira e corte, 

milho, soja, farinha de 

mandioca, mandioca e 

piscicultura. 

P.A SÃO FRANCISCO 50 famílias Pecuária de leite, mandioca. 

P.A PRIMAVERA 47 famílias Pecuária de leite, mandioca, 

banana, mamão. 

P.A SANTA LUZIA                                                      25 famílias Pecuária de leite e corte, 

milho, soja, feijão. 

P.A CARLOS MARIGUELA                                                      12 famílias Pecuária de leite. 

P.A ÁGUA DA SERRA 17 famílias Pecuária de leite, Rapadura 

de cana. 

P.A FAZENDA ESPERANÇA 150 famílias Pecuária de leite, mandioca, 

farinha artesanal de 

mandioca, doces de frutas, 

produtos derivados da cana. 

P.A. VALE ENCANTADO 60 famílias  

P.A. ALVORADA 14 famílias  

P.A. 

APETRARRON/APETRACENTER 

60 famílias Pecuária de leite, milho 

verde. 

                          Total de famílias 1010  

Quadro 1 ï Assentamentos rurais no Município de Rondonópolis ï Mato Grosso 
Fonte: DANDO AS MÃOS (2010). 
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Agroecologia e extensão rural agroecológica 

 

 

Conforme Mazzetto (2005) está ocorrendo um quadro de exclusão social massiva, 

perda de identidades étnico/culturais, massificação e padronização dos modos de 

produção e consumo, desenraizamento progressivo dos modos de vida e das 

representações sociais locais, degradação e esgotamento dos recursos naturais e 

consequente perda da biodiversidade. A área do Bioma Cerrado é uma amostra clara 

e evidente de processos diversos que degradam o ambiente, a cultura e o próprio 

homem, resultantes de práticas nocivas do atual modelo de desenvolvimento. 

A Agroecologia é entendida como um enfoque científico destinado a apoiar a transição 

dos atuais modelos de desenvolvimento rural e de agricultura convencionais para 

estilos de desenvolvimento rural e agriculturas mais sustentáveis (CAPORAL E 

COSTABEBER, 2004). Ela constitui um enfoque teórico e metodológico que, lançando 

mão de diversas disciplinas científicas, pretende estudar a atividade agrária sob uma 

perspectiva ecológica. Assim a agroecologia fornece uma estrutura metodológica de 

trabalho para a compreensão mais profunda tanto da natureza dos agroecossistemas 

como dos princípios segundo os quais eles funcionam. Trata-se de uma nova 

abordagem que integra os princípios agronômicos, ecológicos e socioeconômicos à 

compreensão e avaliação do efeito das tecnologias sobre os sistemas agrícolas e a 

sociedade como um todo. (ALTIERI, 2001). 

O uso agrícola da terra no bioma Cerrado, em especial no Estado de Mato Grosso, 

tem se caracterizado por sistemas de produção intensivos, com aplicação de elevadas 

doses de fertilizantes e pesticidas, além de mecanização intensiva e inadequada, 

buscando obter altas produtividades de monoculturas. O excessivo uso de 

implementos agrícolas de preparo do solo como a grade tem acelerado a degradação 

do solo com erosão, compactação, destruição de agregados e perdas de matéria 

orgânica, principal componente de fertilidade desses solos. (STURZA, 2011). 

Com a busca de novas alternativas de manejo menos agressivo aos ambientes rurais 

a homeopatia passa a ser ferramenta para a resolução de vários problemas no campo, 

entre eles o controle de pragas, doenças e mesmo na desintoxicação de plantas. No 

campo da veterinária as pesquisas são mais representativas. Segundo Cruz et.al. 

(2006) o interesse pela homeopatia é crescente pelas restrições impostas ao uso de 

substâncias farmacologicamente ativas que podem afetar o consumo humano. Alguns 
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produtos homeopáticos já foram usados com eficiência em caprinos (ZACHARIAS et. 

al, 2003). Salienta-se que o tratamento homeopático do solo em Mato Grosso pode 

ser de grande valia uma vez que é o estado que mais usa agrotóxicos. Em 2005 foram 

utilizadas 75 mil toneladas de agrotóxicos, com 8,5 kg de agrotóxico por hectare de 

lavoura temporária segundo o INDEA-MT (apud PIGNATI e MACHADO, 2007). Em 

2012 a quantidade aumentou para chegou a 140 milhões de litros (produtos 

formulados) com destaque para herbicidas, inseticidas e fungicidas, os dados são do 

IBGE, INDEA e do SINDAG - Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola. 

(http://www.olhardireto.com.br/agro/noticias/exibir.asp?id=15820). 

A adubação verde é uma técnica que diminui o uso de fertilizantes externos à 

propriedade, com base nos princípios de agricultura sustentável. Assim, os sistemas 

agrícolas garantem a qualidade ambiental e a preservação dos recursos naturais, 

atendendo a demanda de produção de alimentos de forma economicamente viável e 

com melhoria na qualidade de vida da sociedade. (EIRAS, 2010 e MACHADO e 

MACHADO FILHO, 2014). Uma das alternativas, principalmente na horticultura, é a 

utilização de leguminosas, como é o caso da crotalária (Crotalaria juncea L.), feijão-

guandu (Cajanus cajan) e o feijão-de-porco (Canavalia ensiformis), usadas no Projeto. 

A Extensão Rural pode ser entendida sob diversos prismas e contextos, mas 

geralmente está vinculada ao serviço de assessoramento a agricultores, suas famílias, 

grupos e organizações, nos campos da tecnologia da produção agropecuária, 

administração rural, educação alimentar, educação sanitária, educação ecológica, 

associativismo e ação comunitária (FIGUEIREDO, 1984). 

A Extensão Rural busca-se hoje um novo modelo que possa promover o 

desenvolvimento com equidade, o que significa incluir aqueles que ficaram à margem 

do processo do desenvolvimento nacional. A importância deste serviço pode ser assim 

descrita: 

 
 

Neste cenário a extensão rural é chamada a ter um papel diferente, mas 
também decisivo neste novo modelo. Poucas instituições estão em condições 
de atender aos desafios que a realidade rural impõe para a retomada do 
desenvolvimento que seja igualitário e sustentável. Para que isto seja 
possível será preciso eliminar algumas dificuldades derivadas do modelo 
anterior, do ponto de vista institucional, operacional, cultural e gerencial 
(CONTAG/FASER, 1995, p. 9). 

 
 

Hoje a extensão rural assume um papel importante para o almejado desenvolvimento 

sustentável, num contexto de históricos e graves problemas de pobreza rural, 
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isolamento e precarização das populações rurais. Para isso o Plano Nacional de 

Assistência Técnica e Extensão Rural (PNATER) preconiza e valoriza os aspectos de 

sustentabilidade, participação, democratização dos processos, valorização do 

endógeno e da abordagem educativa, entre outros elementos estão recomendados 

nos princípios que regem a proposta do governo brasileiro através do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário.  Para tanto é necessário:  

 
 

Desenvolver processos educativos permanentes e continuados, a partir de 
um enfoque dialético, humanista e construtivista, visando a formação de 
competências, mudanças de atitudes e procedimentos dos atores sociais, 
que potencializem os objetivos de melhoria da qualidade de vida e de 
promoção de desenvolvimento rural sustentável. (BRASIL, 2007, p.7) 

 
 

O desenvolvimento e as ideias de coletivo e de participação devem sustentar o 

trabalho extensionista, pois: 

 
 

É quando a capacidade criativa do homem se volta para a descoberta de suas 
próprias potencialidades, quando se empenha em enriquecer o universo de 
que participa, que cabe falar em desenvolvimento, o qual somente se efetiva 
quando a acumulação conduz à criação de valores que se difundem na 
coletividade (FURTADO, 1996, p. 05). 

 
 

O Diagnóstico Rápido Participativo (DRP), como instrumento metodológico de 

extensão rural, tem sido a principal ferramenta utilizada no trabalho de planejamento 

das atividades. Consiste em um processo intensivo, sistemático e semiestruturado, 

realizado por uma equipe de animadores na comunidade rural. Toro e Werneck (2004) 

afirmam que participação é um ato de liberdade, bem como o mesmo considera a 

mobilização como um ato de comunicação. 

Desse modo, as atividades desenvolvidas vinculam-se ¨ chamada ñextens«o rural 

agroecol·gicaò que coaduna o processo educativo e a sistematização das 

experiências, socializando o conhecimento e os saberes e fortalecendo as 

capacidades decisórias, individual e coletiva (CAPORAL, 2004; CAPORAL e 

COSTABEBER, 2004).  

Os princípios acima também são defendidos pela Educação do Campo que busca a 

leitura do homem, leitura do mundo e leitura da natureza, indispensáveis para a 

ciência que conecte dados científicos e teorias à realidade humana (CAPRA, 2002). 

Para atender estes preceitos a Educação do Campo precisa inovar, ousar, para formar 
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o sujeito a partir da realidade social, cultural e ambiental onde vive, desenvolvendo 

um 

 
 
[...] processo de intervenção de caráter educativo e transformador, baseado 
em metodologias de investigação-ação participante que permitam o 
desenvolvimento de uma prática social mediante a qual os sujeitos do 
processo buscam a construção e sistematização de conhecimentos que o 
leve a incidir conscientemente sobre a realidade, com o objetivo de alcançar 
um modelo de desenvolvimento socialmente equitativo e ambientalmente 
sustentável (BRASIL, 2007) 
 
 

Desse modo, as atividades propostas tentam corresponder ¨ chamada ñextens«o rural 

agroecol·gicaò que coaduna o processo educativo e a sistematiza«o das 

experiências, socializando o conhecimento e os saberes e fortalecendo as 

capacidades decisórias, individual e coletiva (CAPORAL, 2004). A educação é um 

importante processo desencadeador de novas percepções, atitudes, valores e 

práticas. Portanto, a extensão e educação rural devem estimular e potencializar o 

poder das diversas populações, promovendo oportunidades para as mudanças 

democráticas de base que estimulem os setores populares da sociedade. Educar no, 

com e para o Cerrado é estimular uma prática geradora de mudança na percepção e 

na atitude das pessoas perante seus problemas e realidade. (STURZA, 2012). 

 

 

Educação do Campo 

 

 

O processo educacional pode despertar a preocupação ética e ambientalista dos 

seres humanos, modificando os valores e as atitudes e propiciar a construção de 

habilidades. O mecanismo necessário para o bom desenvolvimento, a solução para 

os problemas do meio ambiente está somente na formação de uma consciência que 

nasce, primeiramente, do conhecimento da realidade em seus processos. Na zona 

rural, área da pesquisa desenvolvida, a chamada educação do campo é responsável 

pela formação desta consciência e do conhecimento da realidade em suas múltiplas 

dimensões. 

O termo ñeduca«o do campoò tem um sentido amplo e complexo, portanto, n«o deve 

ser entendido apenas como sinônimo de ensino. Nas duas últimas décadas, essa 
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denominação vem se expandindo para demarcar o campo, o papel dos sujeitos e a 

importância da educação na sua formação e no desenvolvimento do campo. O 

Parecer CNE/CEB nº. 1/2002 trata disso quando estabelece: 

 
 

A educação do campo é uma concepção política pedagógica, voltada para 
dinamizar a ligação dos seres humanos com a produção das condições de 
existência social, na relação com a terra e o meio ambiente, incorporando os 
povos e o espaço da floresta, da pecuária, da agricultura, das minas, os 
pesqueiros, caiçaras, ribeirinhos e extrativistas." (BRASIL, 2011) 
 
 

O campo encontra-se em movimento, principalmente de cunho social. Assim, 

podemos afirmar que o campo está vivo, não está parado. Este movimento também é 

observado no âmbito da escola, sobretudo na educação de adultos, educação 

indígena. Este movimento é caracterizado pela práxis social e dialética das relações 

sociais. Neste sentido podemos vincular a educação do campo aos movimentos 

sociais, uma vez que [...] o próprio movimento social é educativo, forma novos valores, 

nova cultura, provoca processos em que desde a criança aos adultos novos seres 

humanos vão se constituindo. (ARROYO, s.d.) 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) estabelece prevê que na educação 

básica para a comunidade rural, os sistemas de ensino poderão adequar conteúdos 

curriculares e metodologias às necessidades e interesses dos alunos do campo e às 

características da região. 

A educação do campo vincula-se a escola rural que deve despertar a crítica ao modelo 

de desenvolvimento capitalista.  Numa perspectiva moderna ela associa-se a 

reforma agrária, à agricultura camponesa e à agroecologia (CALDART, 2004). 

 

 

METODOLOGIA 

 

 

A metodologia construída para o Projeto considerou as características sociais, 

econômicas e ecológicas locais, sistemas de interesse envolvido e objetivo da 

pesquisa, que congrega dois esforços: a complexidade do social e a complexidade 

ecológica da realidade envolvida. Os métodos e técnicas escolhidos, e de comprovada 
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eficácia em projetos similares, foram alinhados e formatados com novo desenho 

metodológico adequado às peculiaridades do local e à problemática levantada. 

A problemática levantada e o contexto socioambiental do desenvolvimento 

sustentável em assentamentos rurais necessitaram de uma metodologia que 

abrangesse o cunho investigativo (próximo a pesquisa experimental ou pesquisa-

ação) e a aprendizagem-ação, de cunho reflexivo. Assim, podemos resumir o método 

como o de uma Pesquisa Participativa de Aprendizagem e Ação (PPA) que tem por 

objetivo [...] promover a participação das pessoas nos processos de aprendizagem 

sobre seus problemas e oportunidades, e na ação necessária para superá-los. 

(KARAM e FREITAS, 2008, p. 42). Para tanto o pilar principal na construção 

metodológico e desenvolvimento da atividade foi o da participação do tipo construção 

em conjunto ou mesmo da pedagogia problematizadora - libertadora, do educar-se 

como prática da liberdade (FREIRE, 1983).   

A metodologia de pesquisa participativa, exigida e desenvolvida no Projeto, não pode 

negligenciar os atores sociais, sistemas de interesse, valores, transdisciplinariedade 

e liderança circular e a questão socioecológica e agroecológica (CANUTO, 2005). A 

metodologia participativa alicerçou-se também em ñprocessos de facilita«oò ou 

ñprocesso de aprendizagemò (BOEF, 2006). 

A metodologia, adaptada de Kumer (2007), foi estruturada em Etapas, Técnicas e 

Atores e/ou responsáveis, assim determinada: 

 

 

- Etapa 1: Sensibilização, mobilização e planejamento participativo 

 

 

Seleção e Capacitação inicial da equipe técnica: Técnica - inscrição e entrevista. 

Público-Alvo - pesquisadores e professores. 

Pesquisa bibliográfica e documental do Assentamento (INCRA, EMPAER, Secretaria 

Municipal de Agricultura e outros órgãos) e da Escola: Técnicas - levantamento 

bibliográfico; análise de fontes secundárias (projetos, mapas, diagnósticos). 

Responsáveis - toda a Equipe Técnica. 

Trabalho de campo e conhecimento da realidade socioambiental: Técnicas - Trabalho 

de campo. Entrevista não-estruturada e semi-estruturada. História de vida. Público-

alvo - Toda a equipe técnica, agricultores (as), professores e alunos. 
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Apresentação e discussão participativa do projeto com os agricultores, professores e 

alunos: Técnicas - palestra e discussão circular. Público-alvo - equipe técnica, 

respresentantes das associações e professores. 

 

 

- Etapa 2: Execução de atividades e projetos específicos 

 

 

Elaboração do Diagnóstico Rápido Participativo (DRP). 

Percepção e conhecimento participativo dos recursos naturais do Assentamento: 

Técnicas - Palestras e oficinas de Sensibilização Ambiental, leitura e percepção da 

paisagem, Caminhada Transversal, registro fotográfico. Perfil paisagístico. Público-

alvo - Alunos do EJA, agricultores/agricultoras e Equipe Técnica. 

Trabalho cartográfico e de geoprocessamento: Elaboração da carta de uso do solo a 

partir de imagem de satélite: através de uso do GPS (localização de áreas e 

elementos); digitalização de dados; georreferenciamento; análise e quantificação de 

áreas, mapeamento e impressão. Técnicas - geoprocessamento. Cartografia de base 

e temática. 

Orientação e práticas agroecológicas nas Unidades de Experimentação Produtivas 

(UEPs): Técnicas - Palestras e Dia de Campo. Tratamento homeopático dos solos. 

Plantio orientado de feijão guandu nas propriedades experimentais nas 20 

propriedades experimentais (UEPs). Público-alvo - alunos do EJA; agricultores (as) e 

técnicos da EMPAER  

Curso de Artesanato com o Pseudocaule da bananeira. Técnicas - Orientações sobre 

cultivo, por meio de palestras, vídeos e informações de campo. Oficinas de extração 

de fibras e de produção de peças. Palestras. Vídeos. Público-alvo - Instrutor e 

Monitores de Psicologia/UFMT. Participantes do curso. 

Levantamento de espécies arbóreas na área da Reserva Legal do Assentamento: 

Técnicas - Coletas quinzenais de material fértil das espécies arbóreas.  Caminhadas 

aleatórias Palestras. Identificação das espécies. Escolha de espécies de uso múltiplo 

para plantio no Assentamento. Público-alvo - Professores e alunos do EJA; 

Agricultores (as), Equipe técnica. 
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- Etapa 3: Avaliação, proposições e acompanhamento  

 

 

Apresentação e discussão final do Diagnóstico Rápido Participativa. Técnicas - 

discussão circular. Dia de campo para checagem do DRP. Público-alvo - professores 

e alunos do EJA, agricultores (as) e Equipe Técnica. 

Avaliação participativa do Projeto. Técnicas - discussão circular. Relatório. Público-

alvo - professores e alunos do EJA; agricultores (as) e Equipe técnica 

Elaboração do Relatório final do Projeto e Propostas de acompanhamento. Técnica: 

Relatório. Responsáveis: Equipe Técnica. 

O público-alvo direto foi de aproximadamente 120 pessoas entre agricultores, 

professores e alunos do EJA e, indiretos, 150 famílias do assentamento e 

comunidades vizinhas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Caracterização do Assentamento Fazenda Esperança ï Rondonópolis/MT 

 

O Assentamento Fazenda Esperança (Mapa 1) é constituído por uma área de 

topografia ondulada, com relevo acidentado e impróprio para a agricultura anual e 

inexistência de córregos permanentes para abastecimento das atividades agrícolas e 

consumo familiar. Os solos predominantes são do grupo argissolos com podzólicos, 

cambissolos e latossolos associados.  

A população é heterogênea, tanto na dedicação agrícola em termos culturais. As 151 

famílias estão filiadas em 05 (cinco) associações que enfrentam dificuldades relativas 

ao desconhecimento e seguimento de estatutos e desinteresse das lideranças. Os 

produtores rurais assentados enfrentam problemas como solos desgastados, áreas 

de topografia acentuada, falta de financiamento para projetos, falta de 

acompanhamento técnico, burocracia para recebimento de crédito rural, serviços de 

saúde e educação precárias, e inexistência ou precariedade das vias de acesso.  As 

dificuldades de obtenção de renda, por parte dos agricultores, torna o 

desenvolvimento de atividades sustentáveis uma ferramenta importante para 

favorecer a permanência do homem no campo e a prevalência de uma vida justa.  
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Os questionários de DRP aplicados junto a 42 famílias mostraram um total de 98 

pessoas com 2,3 pessoas por família, média etária de 41,7 anos (17,9% até 15 anos; 

55,5% entre 15 e 59 anos e 26,6% acima de 60 anos). A média etária pode ser 

considerada elevada para as atividades agropastoris, e uma alta percentagem de 

idosos que moram no assentamento. Quanto à posse do lote, 63,2% são primeiro 

proprietário, 5,2% segundo proprietário e 15,8%, terceiro proprietário. A venda dos 

lotes é alta e está relacionada às dificuldades naturais (condições dos solos e 

escassez de água, principalmente), ausência de cultura e experiência agrícola e 

problemas de saúde. 

 

 

MAPA 1 ï Localização do Assentamento Fazenda Esperança ï Rondonópolis ï MT 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Escola Municipal Rural Vila Paulista no Assentamento Fazenda Esperança, 

Rondonópolis 

 

A Escola Municipal Rural Vila Paulista teve uma extensão localizada no Assentamento 

Fazenda Esperança, próximo ao Km 29 da MT ï 270, a leste de Rondonópolis, Mato 

Grosso. Nos anos de 2011 e 2012 funcionaram 03 salas da EJA, sendo 02 de I 

segmento e uma do II segmento. Como responsáveis pelas salas desde 2011 estão: 

a direção, a coordenadora, 04 professores e 42 alunos, cada um exercendo seu papel 

na comunidade escolar. 

Um dos compromissos dessa unidade escolar é oferecer profissionais com perfil 

adequado para exercer sua função educadora aos agricultores assentados, 

preocupados com a educação no campo e a integração da escola com a comunidade. 

A formação educacional, social e cultural ocorre no próprio contexto sociocultural, 

ambiental e produtivo do campo, com o desenvolvimento integral da pessoa a partir 

do campo e o desenvolvimento intelectual e cientifico, a partir de um currículo próprio 

da escola do campo. 

A metodologia desenvolvida pela escola fundamenta-se no trabalho por Projetos, 

surgidos de temáticas da própria realidade rural onde vivem os alunos (agricultores 

assentados), considerados o universo, a realidade e a experiência pessoal e 

comunitária dos alunos. Os pressupostos para o planejamento e desenvolvimento das 

atividades fundamentam-se em: sequência didática de atividades e conteúdos; 

interdisciplinaridade; articulação entre teoria e prática e escolarização e melhoria de 

qualidade de vida tendo como origem o currículo construído a partir da realidade 

vivida. 

Além da participação nos projetos os professores participam das formações 

continuadas e de outras formações conforme as necessidades da comunidade escolar 

e de cada profissional. 

Os mapas falados (Figura 1) foram elaborados pelos alunos do EJA. Notou-se que 

no primeiro deles houve uma maior preocupação com os limites das propriedades 

vizinhas e entre os lotes, além de enumerar cada propriedade e marcar as vias de 

acesso. Já no segundo mapa, o grupo demonstrou partes do relevo, pontos de 

referência, como por exemplo, uma árvore que está situada no meio de uma das vias 

de acesso. Ilustraram também pontes, comércio, um campo de futebol e a antiga sede 

da fazenda, onde atualmente funciona a Escola de Aprendizagem de Jovens e Adultos 
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(EJA). No terceiro mapa falado (Figura 2) observou-se a junção de várias 

perspectivas, onde foram representadas as vias de acesso, área de lazer, divisão 

entre as propriedades, um dos agricultores evidenciou o seu próprio lote, casas, 

animais, represas, poço artesiano presente na região e até a reserva legal do 

assentamento. 

 

      

Figura 1 ï Mapas Falados feito e apresentados      Figura 2 ï Detalhes do 
Assentamento em um 
pelos alunos do EJA.                                         dos mapas falados. 
 
 
Foram desenvolvidas ainda as seguintes atividades principais junto aos alunos e 
agricultores: 
 

Curso de artesanato na fibra da bananeira. (Figura 3) 

Plantio orientado de leguminosas (feijão-guandu, crotalária e feijão de porco) junto a 

40 propriedades. (Figura 4) 

Elaboração e aplicação do Questionário para o Diagnóstico Rural Participativo (DRP) 

junto a 53 famílias de assentados e a confecção de três mapas falados pelos alunos 

do EJA da Escola. 

Acompanhamento e orientação para o cultivo agroecológico da bananeira em 20 

propriedades, a partir de palestras, aulas práticas e orientação técnica aos 

agricultores/agricultoras. (Figura 5) 

Identificação de espécies arbóreas úteis na Reserva legal do Assentamento: realizada 

através de coletas mensais e análise do material fértil no Laboratório de Botânica do 

Campus 
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Figura 3 ï Oficina de artesanato na fibra 
da             Figura 4  - Plantio agroecológico de bananeira,   
Bananeira.  Foto: Autores.                                        cana-de-açúcar e leguminosas.  
Foto: Autores. 

 

 
Figura 5 - Oficina de homeopatia.     Foto: Autores. 

 

Desse modo, as atividades propostas tentam corresponder ¨ chamada ñextens«o rural 

agroecol·gicaò que coaduna o processo educativo e a sistematiza«o das 

experiências, socializando o conhecimento e os saberes e fortalecendo as 

capacidades decisórias, individual e coletiva (CAPORAL, 2004). O Projeto considera 

as bases teóricas e metodológicas da ciência agroecológica, que corresponde ao 

campo de conhecimentos que proporciona as bases científicas para apoiar o processo 

de transição do modelo de agricultura convencional para estilos de agriculturas de 

base ecológica ou sustentáveis. (CAPORAL e COSTABEBER, 2004).  

 

CONCLUSÕES 

 

A aplicação das técnicas do Diagnóstico Rápido Participativo no Assentamento 

mostrou-se eficiente, demonstrando que os e a comunidade conhecem bem a região 
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onde vive, além de valorizar, principalmente, os recursos naturais e o cotidiano da 

comunidade. 

As informações do questionário apontaram para aspectos já conhecidos em 

assentamentos rurais, como por exemplo, a venda de lotes, a limitação natural de 

solos, água e vegetação e o perfil socioeconômico dos assentados com idade e 

condições de saúde inadequadas para a atividade agrícola. 

O Projeto proporcionou à escola uma dinâmica maior do processo ensino-

aprendizagem com melhorias no aprendizado e na contribuição escolar ao 

desenvolvimento local e das famílias dos produtores. Os professores e alunos 

sentiram-se mais motivados para o processo educativo, pois trabalharam com a 

própria realidade em suas necessidades e possibilidades de resolução de problemas, 

a partir de si, da escola e da comunidade assentada. 

As idéias e a experiência apresentada neste texto permitem-nos acreditar em três 

pontos básicos para a Educação do Campo: a inovação buscada, extensão 

universitária ativa e uma escola necessária: 

- a inovação buscada passa, necessariamente, pela informação e comunicação para 

e da nova percepção da realidade, da vida, do homem e da natureza; 

- a extensão universitária ativa incorpora o aprender a fazer, aprender a conhecer, 

aprender a ser, aprender a viver juntos, pilares básicos para a educação do novo 

milênio do século XXI (UNESCO, 2011) e 

- a escola necessária cultiva o significado do campo, a busca do saber, se integrando 

à comunidade, no contexto social, ambiental e produtivo. 

Acreditamos que uma Universidade preocupada com a extensão rural mais dinâmica, 

democrática e inovadora, tem um papel ímpar a contribuir para a valorização do 

campo, da Educação e da Diversidade. 
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Resumo  
 
Este artigo tem como objetivo denotar que, nas ¼ltimas d®cadas, tem ocorrido um 
movimento de expans«o da produ«o de commodities, o qual tem contribu²do para a 
constru«o de um cen§rio que representa uma ameaa ¨ soberania alimentar do pa²s. 
Utilizando-se de instrumentos te·rico-metodol·gicos que comp»em a pesquisa 
qualitativa, busca-se evidenciar primeiramente que a constru«o desse cen§rio se 
manifesta com maior efervesc°ncia, na medida em que, configuram-se conjunturas 
favor§veis a expans«o da produ«o de commodities no campo brasileiro. O que em 
nossa concep«o ocorre quando h§, de um lado, a distribui«o de recursos destinados 
a este tipo de produ«o agr²cola e, por outro lado, certa facilidade de comercializa«o 
no mercado internacional. Recorrentemente, com o contexto de estimulo que se 
conforma em torno das conjunturas favor§veis, uma das commodities que mais se 
expande tem sido a soja. E a contraposi«o dos dados referentes ao seu movimento 
de expans«o com o de algumas culturas, cuja produ«o frequentemente faz parte da 
dieta alimentar da popula«o, faz com que se constate a dimens«o da problem§tica 
envolvendo a soberania alimentar do pa²s. Por fim, ressalta-se a complexidade que 
envolve o movimento de transforma«o desse cen§rio, haja vista o conjunto de 
interesses que h§ por tr§s do movimento de expans«o da produ«o de commodities.   
 

Resumen 

 
Este art²culo tiene como objetivo denotar que, en las ¼ltimas d®cadas, ha ocurrido un 
movimiento de expansi·n de la producci·n de commodities, el cual ha contribuido para 
la construcci·n de un escenario que representa la amenaza a la soberan²a alimentar 
del pa²s. Utilizando instrumentos te·rico - metodol·gicos que componen la 
investigaci·n cualitativa, se busca evidenciar  primeramente que la construcci·n de 
ese, se manifiesta con mayor efervescencia, en la medida que, se configura una 
coyuntura favorable para  la expansi·n de la producci·n de commodities en el campo 
brasilero. Lo que en nuestra concepci·n ocurre cuando hay, de un lado, la distribuci·n 
de recursos destinados a este tipo de producci·n agr²cola e, por otro lado, cierta 
facilidad de comercializaci·n en el mercado internacional. Recurrentemente, como el 
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contexto de est²mulo que se conforma entorno de las coyunturas favorables, una de 
las commodities que m§s de expande ha sido la de la soja. En contraposici·n de los 
datos referentes a su movimiento de expansi·n con el de algunos cultivos, cuya 
producci·n frecuentemente hace parte de la dieta alimenticia de la poblaci·n, hace 
con que se constate la dimensi·n de la problem§tica envolviendo la soberan²a 
alimentar del pa²s. Por fin, se resalta la complejidad que envuelve el movimiento de 
transformaci·n de ese escenario, visto el conjunto de intereses que hay por detr§s de 
movimiento de expansi·n de la producci·n de commodities. 
Palavras-chave: Produ«o de commodities; expans«o da soja; Soberania alimentar.  
Palabras clave: producci·n de commodities; expansi·n de la soja; soberan²a 
alimentar.   
 

Eixo de inscri«o/debate: Soberania Alimentar, Agroecologia e Educa«o Ambiental 
 

 

Introdu«o 

 

 

Nas ¼ltimas d®cadas, tem ocorrido uma expans«o extremamente din©mica da 

produ«o de commodities no campo brasileiro. Em decorr°ncia desta expans«o tem-

se a constru«o de um cen§rio que remete ao entendimento de que se vive um per²odo 

de forte ameaa ¨ soberania alimentar do pa²s.  

A constru«o desse cen§rio, ao longo das ¼ltimas d®cadas, torna-se mais vis²vel, na 

medida em que, configuram-se conjunturas favor§veis a expans«o da produ«o de 

commodities. Sobretudo, porque diante de um contexto de estimulo a produ«o desse 

tipo de mercadoria, a tend°ncia tem sido desta se expandir em detrimento de culturas, 

cuja produ«o, recorrentemente, diante de determinadas condi»es que permitam seu 

acesso, fazem-se presente na mesa de maior parte da popula«o como forma de 

alimento.    

Em meio ao contexto de estimulo oriundo da configura«o de diferentes conjunturas, 

uma commodities em especial tem se destacado pelo dinamismo de sua expans«o: a 

soja. E isso se torna facilmente identific§vel quando h§ uma contraposi«o de dados 

referentes ¨ sua expans«o com os de culturas intrinsecamente relacionadas com a 

base que comp»em a dieta alimentar da popula«o brasileira.  

Este texto, constru²do a partir de instrumentos te·rico-metodol·gicos que comp»em a 

pesquisa qualitativa, tem como objetivo central demonstrar que a expans«o da 

produ«o de commodities tem contribu²do com a constru«o de um cen§rio 

extremamente ameaador a soberania alimentar do pa²s. Primeiramente, aborda-se a 
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configura«o de diferentes conjunturas favor§veis a expans«o da produ«o de 

commodities, dando em °nfase ao caso da soja. Posteriormente, ressalta-se a 

supremacia da expans«o da soja frente ¨s culturas do feij«o, trigo e principalmente do 

arroz. Por fim, ressalta-se a complexidade que envolve o movimento de transforma«o 

desse cen§rio, haja vista o conjunto de interesses que h§ por tr§s do movimento de 

expans«o da produ«o de commodities.   

 

 

As conjunturas favor§veis ¨ expans«o da produ«o de commodities e a ameaa 
¨ soberania alimentar: o caso da soja  
 

 

Nas ¼ltimas d®cadas, em momentos distintos, tem-se configurado conjunturas 

favor§veis ¨ produ«o agr²cola destinada ¨ exporta«o, especialmente, no que se 

refere a commodities soja. Na configura«o destas conjunturas, h§, de um lado, certa 

abund©ncia na distribui«o de recursos a produ«o e, de outro lado, determinada 

facilidade para comercializar no mercado internacional.    

A configuração de uma destas conjunturas dá-se durante os primeiros governos 

ditatoriais, quando se adotou uma política agrícola que tinha como um dos seus 

desígnios estimular a produção de commodities. Essa política fazia parte de um 

modelo de desenvolvimento econômico associado ao capital externo e, a este modelo, 

pertencia o desígnio de modernização do espaço rural e de ampliação das relações 

de comércio internacional (NETO, 1997). 

Como uma das formas de ampliar as relações com o comércio internacional o Estado 

buscou a elevação das exportações primárias e agroindustriais. Tornou-a, um dos 

objetivos traçados no plano econômico, em meio a outros como à transformação da 

base da técnica da agricultura, o aumento e a diversificação da produção, visando 

além de elevar as exportações, também, enfrentar os desafios da industrialização e 

da urbanização acelerada (MAZZALI, 2000).  

Para alcançar esses objetivos o Estado tornou-se de forma mais contundente o 

protagonista no financiamento da produção rural74, principalmente, por intermédio do 

                                            
74 Neste texto se enfatiza esse aspecto, todavia, não se está desconsiderando a importante atuação do 
Estado na política de comércio exterior e de preços, assim como, na articulação orgânica do 
Departamento de Bens de Produção da indústria para a agricultura e no apoio tecnológico por 
intermédio da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).  
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Sistema de Credito Nacional Rural75 (SCNR). A política de crédito rural deu nova 

dimensão ao processo de modernização da agricultura brasileira e tornou-se a base 

da articulação entre agricultura e indústria. Ela deslocou diferentemente da política 

anterior, o eixo da política por produtos para a política da mercadoria rural em geral 

(DELGADO, 1985). Não obstante, demonstrou certa seletividade social e espacial, 

pois, em partes, acabou por beneficiar:  

  
 

[...] aqueles grupos que tinham mais acesso a informações e maior influência 
com as autoridades políticas e o sistema bancário, e que eram exatamente 
os que usufruíram dos estímulos utilizados anteriormente, como os grandes 
proprietários, os que já faziam uso de técnicas modernas, os que tinham 
maior proximidade das regiões desenvolvidas, etc., (foram) (...) os que 
açambarcarão a maior parte dos subsídios alocados ao setor (NETO, 1997, 
pg. 231).  

 
 

Entre os beneficiados estão os produtores mais integrados as formas modernas de se 

produzir das regiões Sudeste e Sul, considerados capazes de produzir em larga 

escala para o mercado interno e externo.  Já os pequenos produtores dedicados às 

culturas de uso doméstico e com a utilização de técnicas tradicionais, situados 

principalmente fora das regiões mais desenvolvidas, estavam fadados ao fracasso ou 

à utilização das sobras dos recursos (NETO, 1997). 

O Estado enquanto principal protagonista do financiamento da produção rural partiu 

do pressuposto de que a grande propriedade da terra teria melhores condições de 

promover as exportações e fornecer alimentos fartos e baratos à população, e em 

especial aos habitantes das grandes cidades (ROMERO, 1998). A incumbência 

atribu²da ao grande produtor rural, ño papel de produzir alimentos em tais quantidades 

que afastassem a ameaça da fome e assegurassem a autossuficiência alimentar da 

popula«oò (ROMERO, 1998, p. 30), foi comprometida pelo fato de que estes 

ñproduziram em suas enormes extens»es de terra, mas n«o para gerar alimentos 

fartos e baratos e sim com vistas ¨ exporta«oò (ROMERO, 1998, p. 30).  

Isso, no entanto, não ocorreu sem gerar certo número de contradições. Em linhas 

gerais, a opção por aqueles que açabarcaram a maior parte do crédito rural em 

produzir commodities fez com que o crescimento por vezes negativo de certos 

produtos se relacionasse claramente com a expansão da produção exportadora. Este 

                                            
75 O Sistema de Credito Nacional rural foi criado pelo governo federal no ano de 1965 e constituiu-se 
numa revolução total do sistema de crédito agrícola do país.   
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fato foi atribuído à expansão da produção exportadora, uma vez que, tal expansão 

ñ[...] causou em certas regi»es a elimina«o da produ«o dos produtos aliment²cios 

tradicionais (como é o caso, por exemplo, da soja em relação ao feijão e à mandioca 

no Rio Grande do Sul) ou a sua marginaliza«o para piores terrasò (SORJ,1980, p. 

83).  

A dinamicidade da expansão da produção exportadora conjugada com uma intensa 

demanda urbanização e o crescimento do trabalho não agrícola determinou um 

crescimento acelerado das importações de alimentos. Logo, a necessidade de 

suprimento de produtos agrícolas para a demanda interna tornou-se uma das 

contradições do modelo econômico e fez emergir ao lado de uma pressão pela 

modernização, com o crescimento da utilização dos insumos modernos, a não menos 

importante, pressão pela importação de produtos agrícolas para o abastecimento 

interno.  

Este último movimento, no entendimento de Delgado (1985), em geral revelou-se 

ainda mais oneroso no consumo de divisas que a pressão especifica da 

modernização. E somente não foi maior porque às pequenas unidades com base na 

agricultura familiar, que constituíam a grande maioria das unidades produtivas no 

campo (SILVA, 1982), assumiram o papel de gerar alimentos fartos e baratos. Para 

preencher a lacuna: 

 
 

[...] o agricultor passou a produzir para o abastecimento das populações dos 
grandes centros urbanos, assegurando com isso maiores lucros industriais. 
Havia alimento barato para os trabalhadores fabris, o que significava um 
baixo custo de subsistência e, assim, a possibilidade de pagar baixos 
salários. Por outro lado, isso também implicava a permanência do estado de 
pobreza de setores inteiros de agricultores familiares (ROMERO, 1998, 
pg.30).   

 
  

Ao adotar uma política agrícola que inibia o desenvolvimento da agricultura familiar o 

Estado brasileiro assumiu uma posição contrastante em relação à experiência de 

países europeus (principalmente França, Inglaterra e Alemanha) e dos Estados 

Unidos que, segundo Romero (1998), incentivando-a alcançaram seu pleno 

desenvolvimento agrícola e ótimas condições de abastecimento durante a primeira 

metade do século XX.  

Além dessa experiência positiva, de certa forma, também se refutou aquelas 

consideradas traumáticas que, durante a primeira guerra mundial, sobretudo na 
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Europa, permitiram a compreensão de que um país poderia dominar o outro 

controlando seu fornecimento de alimentos (MALUF E MENEZES, s/n). Ou seja, uma 

experiência que denotou que o alimento, rigorosamente, é: 

 
 

[...] uma arma poderosa, principalmente se aplicada por uma potência em um 
país que não tivesse a capacidade de produzir por conta própria e 
suficientemente seus alimentos. Portanto, esta questão adquiria um 
significado de segurança nacional para cada país, apontando para a 
necessidade de formação de estoques "estratégicos" de alimentos e 
fortalecendo a ideia de que a soberania de um país dependia de sua 
capacidade de auto suprimento de alimentos (MALUF E MENEZES, s/n, p. 
1).  

 
 
Assim, depender do exterior no que se refere à alimentação de base, há tempos 

parece não ser uma opção aconselhável a qualquer país, uma vez que, corre-se o 

risco de ser ñestranguladoò diante de determinadas condi»es que tornem o alimento 

uma arma. Embora isso possa tornar-se um fato, na concepção de Raffestin (1993)76, 

o que é mais recorrente é o alimento constituir-se em instrumentos de pressão, ou 

melhor, em um instrumento de poder.  

Em meio a essas nuances negativas, o que parece incontestável, todavia é que com 

o estimulo a produção de commodities há uma acentuação do movimento de 

diversificação e, sobretudo, de concentração da produção destinada à exportação. E 

que isso contribuiu para mudar a composição da pauta dos exportáveis com a 

introdução de novos produtos agrícolas e principalmente de novos produtos 

elaborados pelo setor a jusante da agricultura. 

E neste contexto, em meio aos produtos que vieram a compor este novo perfil de 

exportáveis agrícolas, sobressaiu-se, dentre outros, a soja. Sua exportação em forma 

de grãos e sob a forma de produtos agroindustriais (óleo ou torta).  

Além da onipresença do Estado todas as esferas de sua cadeia produtiva o destaque 

alcançado pela soja deveu-se e muito a existência uma conjuntura internacional 

extremamente favorável a sua comercialização. Com isso, a commodities soja tornou-

se a expressão maior da expansão da produção para exportação. Como evidenciaram 

Bertrand; Laurenc & Leclercq (1981, pg. 41) no caso brasileiro:  

 

                                            
76 Raffestin (1993) referindo-se ao que ocorre no âmbito do abastecimento cerealífero considera que 
tal ñestrangulamentoò, dentre outras coisas, exprime muito claramente o neocolonialismo que os 
grandes produtores podem impor aos consumidores. Uma das condições para que ocorra  
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[...] bastaram-se 15 anos ï de 1965 a 1980 ï para passar de 1,4% a 16% da 
produção mundial de soja (e essa porcentagem, em 1985, foi de 19%); e dez 
anos ï de 1975 a 1985 ï depois de considerável investimento industrial, para 
colocar-se na primeira linha dos exportadores de torta e de óleo de soja no 
mercado internacional, na frente dos Estados Unidos.  

 
 
Substantivada por bases instáveis, a expansão e o crescimento substancial da 

produção de commodities de maneira geral foi colocada em xeque no decorrer da 

década 1980, em virtude da crise fiscal do Estado77 e da reconversão das condições 

do mercado internacional, que desmantelaram a conjuntura favorável a expansão da 

produção de commodities vigente até então.  

No caso da soja, a partir de tal desmantelamento, criou-se a perspectiva de que 

haveria uma redução da área plantada e dos índices de produção. Esse cenário, 

dentre outras coisas, demonstrou que a soja não significava apenas mais uma 

commodities em meio às demais que compunham o novo perfil dos produtos agrícolas 

exportáveis. Sobretudo porque na intensificação e expansão da sua produção 

estavam interessados não somente o Estado, os grandes proprietários de terras, mas, 

também diferentes segmentos do complexo agro industrial brasileiro.    

Tanto que, diante da perspectiva de redução da área plantada e da própria produção, 

empresas agroindustriais e indústrias de insumos e máquinas movimentaram-se 

assumindo o papel de protagonistas do financiamento da produção rural. Elas 

passaram a ocupar, no vácuo deixado pelo Estado, esse papel importante para a 

expansão da produção desta commodities, visando, sobretudo, diante das 

circunstancias, garantir a disponibilidade de grãos (MAZZALI, 2000).  

Através de novos mecanismos de financiamento e comercialização das safras tais 

empresas, de certo modo, permitiram ao produtor ter recursos para dar continuidade 

a produção e a concomitante reestruturação tecnológica dos processos produtivos, 

assim garantindo o fornecimento de matéria prima às agroindústrias e movimentando 

as indústrias de máquinas e insumos agrícolas (MAZZALI, 2000).  

Na nova conjuntura favorável a expansão da produção de commodities que se torna 

vigente a partir de 1990, a atuação das empresas no financiamento da produção 

                                            
77 Com a crise fiscal do Estado houve uma redução substancial da disponibilidade de recursos oficiais 
subsidiados para o financiamento da produção agrícola e de apoio tecnológico (Embrapa e Embrater) 
(DELGADO,1985). 
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tornou-se um diferencial da soja frente às demais commodities que integram desde 

então um conjunto não muito diverso em plena expansão.  

A configuração da nova conjuntura conforma-se principalmente devido a inserção da 

economia brasileira no comercio exterior. Esta inserção diferentemente daquela 

efetivada no período dos governos ditatoriais, esta pautada pelo crescimento das 

exportações primárias e perda relativa das exportações manufatureiras, como forma 

gerar saldos de comércio exterior a qualquer custo. A partir dos anos 2000, ela tem 

sido substantivada por uma parceria entre o Estado, complexos agroindustriais e a 

grande propriedade da terra na tentativa de torná-la uma inserção peculiar.   

Delgado (2010) denominou essa parceria de um ñvirtual pacto de economia pol²ticaò. 

Um pacto que tem sido consolidado por um conjunto de políticas internas e que tem 

como desígnio promover uma acumulação de capital sem precedentes, na medida em 

que, se dá a expansão das cadeias agroindustriais, do sistema de crédito público e do 

mercado de terras, coetânea à expansão dos mercados mundiais de commodities.   

 Nesse contexto, chama a atenção à recuperação do crédito público bancário sob a 

égide do Sistema Nacional de Crédito Rural como principal via de fomento da política 

agrícola. Uma recuperação que, na visão de Delgado (2010), reproduz esquemas 

parecidos de engenharia financeira, daqueles adotados pela política monetária dos 

anos 70 do século passado.  

Esses esquemas abandonados por longo período agora retornam, com devidas 

atualizações institucionais, dando prioridade a uma estratégia de expansão 

agropecuária autodenominada agronegócio. A esta forma de agricultura capitalista é 

dada à incumbência de manter uma competitividade externa, onde produtividade dos 

recursos naturais figura como o vetor principal, e de estrategicamente promover uma 

acumulação de capital fortemente vinculada à renda da terra.  

É com esta perspectiva que o agronegócio tem se territorializado no campo brasileiro 

e concomitantemente contribuído expressivamente para a rápida expansão da 

produção de commodities existente no momento atual. E a soja, por ser capaz de 

oportunizar a cada sujeito territorial envolvido no dito ñvirtual pacto da economia 

politicaò a possibilidade de alcanar seus objetivos, figura como uma das commodities 

que mais se expande em distintas partes do campo brasileiro.  

Não por acaso, ela é o principal elemento e símbolo máximo do(s) território(s) do 

agronegócio brasileiro. Como também não o é o fato deste, que é considerado como 

o ñnovo sujeito da agricultura brasileiraò, ser um dos principais respons§veis pelo 
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influxo da expansão desta commodities em diferentes regiões brasileiras, como 

demonstra claramente o gráfico 1. E isso é válido tanto para as regiões com pouca 

tradição na produção desta commodities, como é o caso da região Nordeste, quanto 

para as que tradicionalmente são reconhecidas pela elevada produção, como é o caso 

da região Sul.  

 

 

 
Fonte: Elaborado a partir de dados da CONAB correspondentes ao Levantamento de janeiro de 

2012, disponíveis em <http://www.conab.gov.br/>. Acesso em 20. nov. 2012 
Org.: Menezes, L. J. M. 

 

 

Essa territorialização, cuja expressão maior é a soja, apresenta múltiplas facetas que 

se contrapõem a soberania alimentar do país. Uma delas refere-se ao fato de que 

nessa territorialização não há, como afirma Campos (2011), o interesse em produzir 

o que a população necessita ou o que é mais típico de uma dada cultura local. Outra 

diz respeito ao fato de que além do agronegócio organizar seu território para a 

produção de mercadorias, este, como evidencia Fernandes (2008), a cada ano se 

territorializa com maior rapidez e desterritorializa a agricultura camponesa, 

historicamente uma das principais responsáveis pela produção de alimentos.  

Isso significa, entre outras coisas, que em decorrência dessa territorialização  há uma 

sobreposição de territórios organizados para a produção de mercadorias sobre 
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territórios organizados historicamente para a produção de alimentos, o que por si só, 

já representa uma real ameaça à soberania alimentar. E não somente pelo fato dessa 

sobreposição não estar comprometida com a produção de alimentos, mas, também 

porque ao desterritorializar outras formas de fazer agricultura, muitas vezes, decreta 

o fim de um fluxo contiguo de construção de conhecimento que se perpetua e que é 

tanto importante quanto o próprio alimento para o processo de reprodução social.   

Deve ser somado a esses aspectos negativos do ponto de vista da soberania 

alimentar a superexploração dos recursos naturais diante da busca excessiva por 

ganhos de produtividade na fase expansiva das commodities e a concentração da 

riqueza fundiária com a busca de capturar renda fundiária pelos proprietários dos 

recursos naturais. Estas são duas armadilhas, uma produtiva outra distributiva, 

impostas pelo modelo de inserção externa e que trazem sérias implicações à 

soberania alimentar, uma vez que, são faces de um arranjo, que segundo Delgado 

(2010), não é sustentável, em médio prazo, econômica e ecologicamente.  

Ao se colocar que o cenário atual do campo brasileiro apresenta, com a expansão da 

produção de commodities, uma clara ameaça à soberania alimentar, isso não significa 

que seja necessária uma contraposição extremamente radical a essa expansão para 

assegura-la, como se não houvesse uma forma de inserção externa onde os extremos 

não fossem tão antagônicos. A questão da ameaça à soberania alimentar reside 

justamente na conformação de extremos, entre produção domestica e produção para 

a exportação, fortemente antagônicos, a partir de um movimento de expansão 

commodities em contraposição a produção de determinadas culturas, cuja produção 

compõe a base da dieta alimentar população brasileira. A seguir procurar-se-á 

demonstrar um exemplo emblemático desse movimento na medida em que se 

relacionam os dados referentes a commodities soja com as culturas do feijão, trigo e 

principalmente do arroz.  

 

 

A contraposição do movimento de expansão da soja em relação às culturas do 

arroz, feijão e trigo.  

 

 

Como foi possível observar anteriormente, a primeira década deste novo século é 

marcada por um influxo da expansão da soja em diferentes regiões brasileiras. E essa 
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expansão, pautada numa intensa reestruturação dos processos produtivos mediante 

a introdução da ciência, tecnologia e informação, por sua vez, tem apresentado um 

aumento exponencial das quantidades produzidas em relação às superfícies 

plantadas.    

Logo, quando se compara a produ«o dessa ñcommoditiesò com as de outras culturas, 

cuja produção recorrentemente compõe a mesa de grande parte da população 

brasileira, nota-se, uma enorme discrepância em termos de índices de produção.  

Esta discrepância é facilmente identificável, como demonstra o gráfico 2, quando se 

faz uma relação dos números alcançados pelo soja e culturas como o feijão, trigo e o 

arroz.  

 

 

 
Fonte: Elaborado a partir de dados da CONAB correspondentes ao Levantamento de janeiro de 2012, 
disponíveis em <http://www.conab.gov.br/>. Acesso em 20. nov. 2012. 
Org.: Menezes, L. J. M. 

Tal discrepância mostra claramente a supremacia produtiva da soja, que em termos 

percentuais, em pouco mais de três décadas, chegou a crescer 389, 29%, enquanto 

que esses números chegaram a 36,17%; 78,01% e 32,94% para as culturas do arroz, 

trigo e feijão, respectivamente.    

Essa realidade chama mais atenção quando se constata que esta supremacia é 

identificável mesmo onde há uma forte concentração da produção do trigo e 

principalmente do arroz. Os índices de produção referentes destas duas culturas 
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mesmo no estado do Rio Grande do Sul, considerado um expõem principalmente na 

produção de arroz, não conseguem superar os referentes a soja. E para se tenha uma 

dimensão exata do que isso significa, cabe lembrar que no ano de 2011 este estado 

chegou a ser responsável por 65% da produção de arroz alcançada em escala 

nacional. Como nem a produção de arroz, onde é mais concentrada sua produção, 

conseguiu superar os números alcançados pela soja, tampouco isso ocorreu com os 

números relativos a produção do trigo e do feijão, como é perceptível no gráfico 3.   

 

  

 
Fonte: Elaborado a partir de dados da CONAB correspondentes ao Levantamento de janeiro de 2012, 
disponíveis em <http://www.conab.gov.br/>. Acesso em 20. nov. 2012 
Org.: Menezes, L. J. M. 

 

A ênfase na discrepância entre a produção da soja e do arroz no estado do Rio Grande 

do Sul ecoa como algo ambíguo quando se reconhece que este estado também 

concentra uma parcela significativa da produção de soja. Ela realmente torna-se 

relevante, na medida em que, percebe-se que os índices de produção do arroz 

referentes a este estado assumem, com o passar das décadas, uma representativa 

cada vez maior no conjunto total da produção em escala nacional. Nesse estado, nas 

ultimas décadas, os números referentes a produção do arroz aumentaram em termos 

percentuais 323% enquanto que a produção do país como um todo aumentou apenas 

51,37%. 
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Isso evidentemente, por um lado, demonstra que a tradição desse estado nessa 

produção deve ser considerada, por outro lado, diante de tamanha 

desproporcionalidade remete a dura realidade de que pode estar havendo uma 

diminuição substancial da área plantada em escala nacional.   

E quando se busca observar a ocorrência dessa redução nas regiões brasileiras ela 

somente não se confirma na região Norte e Sul, como se pode verificar no gráfico 4.  

 

 

 
Fonte: Elaborada a partir de dados da CONAB correspondentes ao Levantamento de janeiro de 2012, 
disponíveis em <http://www.conab.gov.br/>. Acesso em 20. nov. 2012. 
Org.: MENEZES, L. J. M. 

 

Na região Centro-Oeste onde a territorialização da soja tem se mostrado 

extremamente dinâmica, em pouco mais de três décadas, ocorreu uma redução de 

cerca 85% da área plantada do arroz. Entretanto, essa região é superada em termos 

percentuais de redução de área plantada pela região Sudeste. Nessa última, a 

redução da área plantada de arroz chega a 95% no período entre safras analisadas. 

Na região Nordeste esses números chegam a 44, 9%. Em contrapartida nessas 

mesmas regiões a área plantada de soja aumentou 276,2%; 20,9% e 810,7%, 

respectivamente. No caso das regiões Norte e Sul onde aumentou a área plantada do 

arroz em termos percentuais, esses números chegam 75,15% e 6,5% contra um 
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aumento de área plantada de soja que foi multiplicado por 16 vezes e 51,19%, 

respectivamente. 

 Ao reportarem-se os dados referentes à área plantada da cultura soja em relação ao 

da cultura do arroz no país como um todo, chega-se a conclusão de que a primeira 

aumentou, em pouco mais de três décadas, em termos percentuais 148,2 % enquanto 

a segunda sofreu uma redução de 67, 81%.  

 
 

 
Fonte: Elaborado a partir de dados da CONAB correspondentes ao Levantamento de janeiro de 2012, 
disponíveis em <http://www.conab.gov.br/>. Acesso em 20. nov. 2012. 
Org.: MENEZES, L. J. M.  
 
 

A representação dessa realidade expressa pelo gráfico 5 indica que a produção da 

cultura do arroz ao contrário da produção da cultura soja vem gradativamente 

apresentando uma tendência a se concentrar cada vez mais na região Sul e, mais 

especificamente, no estado do Rio Grande do Sul.  

Esse movimento de concentração contribui com a construção de um cenário de 

vulnerabilidade do ponto de vista da soberania alimentar, já que atribui há 

praticamente apenas uma porção do território brasileiro e a um pequeno número de 

produtores a responsabilidade de produzir com vistas a promover a autossuficiência 
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alimentar com relação a esse componente que recorrentemente é encontrado na 

alimentação diária da população.  

Até porque o fato de grande parte da produção estar concentrada no estado do Rio 

Grande do Sul não garante a seus produtores uma situação cômoda e vantajosa num 

quadro de economia cada vez mais globalizada.  Com o advento do Mercosul, não 

raro as importações de arroz da argentina e, sobretudo, do Uruguai, tem colocado em 

cheque os tracionais sistemas de produção de arroz do estado gaúcho (BRUM e 

PORTELA, 2007). Segundo Brum e Portela (2007), por esses países terem uma 

produção muito superior do que o que é consumido internamente, os mesmos 

exportam para o Brasil, via fronteira gaúcha, parte significativa de sua produção, 

auxiliando na desestabilização dos preços brasileiros e na própria produção local.  

A importação de arroz desses países pode ser maior ou menor dependendo da oferta 

interna brasileira. Uma oferta que depende dos altos índices de produtividade 

alcançados na Região Sul e principalmente no estado do Rio Grande do Sul. O que 

significa que basta uma intempérie causar uma a redução dos índices de produção 

alcançáveis ou que os produtores diante de circunstâncias desfavoráveis decidam 

desistir ou apostar em outra atividade que lhes propicia maior lucro, para que surja 

uma problemática relacionada à oferta do alimento arroz.    

O fato das importações de arroz dos países supracitados servirem como reguladora 

da oferta brasileira e para manter os preços locais acessíveis ao consumidor é uma 

das estratégias encontradas para superficialmente garantir a segurança alimentar. 

Obviamente, este tipo de estratégia garante uma segurança alimentar que não pode 

ser considerada como genuína, haja vista que suas implicações podem colocar em 

xeque a soberania alimentar de um país.  

Esta tem sido uma das razoes para autores como Rosset (2003), para quem a 

soberania alimentar é uma questão de segurança nacional, afirmar que: 

 
 

Se, para a próxima refeição, a população de um país depender dos caprichos 
da economia global, da boa vontade de uma superpotência de não usar o 
alimento como arma, da imprevisibilidade e do alto custo de transportes a 
longas distâncias, então esse país não está seguro, nem no sentido de 
segurança nacional nem de segurança alimentar (ROSSET, 2003, p. 319).   

 
 

Na concepção desse autor, a noção de soberania alimentar é mais ampla do que o 

conceito de segurança alimentar que no seu entendimento foi destituído de significado 
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real. Ela vai além do direito ao acesso à alimentação adequada, requerendo, dentre 

outras coisas, o direito a terra e a produzir as populações rurais diante condições 

favoráveis (por exemplo, do ponto de vista do acesso a recursos destinados a 

produção e de comercialização desta produção).  

A partir da soberania alimentar pode-se ter a possibilidade de construção de um 

cenário onde haja uma maior transparência no que se refere a como é produzido e de 

onde provem o alimento, uma informação que, de acordo com Rosset (2003), não é 

trazida pelo conceito de segurança alimentar que, por isso, tem sido um conceito 

questionado por alguns dos movimentos sociais que compõem a Via Campesina78.  

Contudo, a construção de um cenário, onde verificar procedência dos alimentos é 

apenas uma das benesses, parte do pressuposto de que haja um acesso a terra e de 

outras condições para se caminhar em direção da soberania alimentar. E não são 

poucos os que consideram que isso seria possível diante de uma ampla modificação 

no regime de propriedade por meio da tão esperada reforma agrária no Brasil.  

A questão é que isso, sem duvida, colocaria em cheque uma forma de acumulação 

de capital vinculada fortemente à renda da terra e que se realiza de forma mais 

contundente, justamente, na medida em que, ocorre e/ou ao menos mantem-se a 

concentração da propriedade fundiária. Logo, um acontecimento como a reforma 

agraria, colocaria em jogo a pr·pria continuidade do ñvirtual pacto de economia 

politicaò vigente, haja vista que n«o comtemplaria os interesses de todos os 

envolvidos. É nesse sentido, no entanto, que tem se dado o movimento de expansão 

da produção de commodities como a soja, que uma vez contraposto ao de culturas da 

uma noção da força desse virtual pacto, ao mesmo tempo, que permite constatar que 

este movimento ocorre em detrimento da construção de um cenário que contribua com 

a perspectiva de se alcançar a soberania alimentar para o país.   

 

 

 

 

 

                                            
78 De acordo com Campos (2007) o conceito de segurança alimentar tem sido questionado pelo Via 
Campesina pelo fato deste conceito não questionar a qualidade dos alimentos, que podem ser 
transgênicos ou ecológicos, e nem a padronização alimentar que está sendo imposta pelos 
conglomerados que atuam no setor do agronegócio. 



 

 316 

Considerações finais  

 

 

No cenário atual do campo brasileiro, a expansão da produção de commodities é uma 

expressão de um modelo de inserção externa fortemente vinculada à produtividade 

dos recursos naturais e na captura da renda fundiária. E o seu dinamismo simboliza o 

poder daqueles que, movidos por um conjunto de interesses, articulam-se no que se 

convencionou chamar de ñvirtual pacto de economia politicaò.   

Essa articulação, no entanto, não vem ao encontro da construção de um cenário na 

perspectiva da soberania alimentar. Ao contrário, ela é o motor da construção de um 

cenário onde a expansão da produção de commodities representa claramente uma 

ameaça à perspectiva de se alcançar à soberania alimentar.  

Sobretudo, quando essa expansão dá-se mediante a territorialização do agronegócio, 

haja vista que a partir dela há uma sobreposição de territórios organizados para a 

produção de mercadorias sobre territórios historicamente organizados para a 

produção de alimentos. Não bastasse isso, ainda, outro agravante constitui-se, na 

medida em que, com essa sobreposição tem-se consequentemente a 

superexploração dos recursos naturais.  

O movimento de expansão da soja que, em partes, é fruto dessa sobreposição, 

quando em contraposição com o de outras culturas que frequentemente parte da 

alimentação da população brasileira, sem duvida, simboliza o fato de se estar 

caminhando numa direção contrária a que poderia assegurar a soberania alimentar 

do país.  

Embora haja uma perspectiva negativa quanto à transformação desse cenário, tendo 

em vistas as suas consequências, parece não restar alternativa a não ser acreditar 

que esta possibilidade possa vir a se tornar uma realidade e que preferencialmente 

isso ocorra num futuro não muito longínquo.   
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RESUMO 

A presente pesquisa trata sobre a interdisciplinaridade na educação ambiental em 
duas escolas rurais no município de Cachoeira do Sul. O objetivo deste trabalho é 
analisar como a educação ambiental está sendo abordada nas escolas, quais os 
conhecimentos que a equipe diretiva e os corpo docente possuem sobre a temática. 
A pesquisa foi realizada através de entrevistas feitas com gestores e professores de 
ambas as escolas para posterior comparação e análise. Previamente, eles 
responderam a um questionário que buscava traçar o perfil dos docentes e sua 
impressão sobre a prática de Educação Ambiental na escola. A maioria dos 
professores está envolvida com as séries finais do ensino fundamental e 
ensino médio, alguns atendem à educação infantil e às séries iniciais do 
ensino fundamental.Observou-se que as escolas ainda não apresentam 
características bem definidas e concretas sobre a interdisciplinaridade na educação 
ambiental, com alguns pontos a serem melhorados como planejamento e o diálogo.De 
um modo geral, os professores destacaram algumas ações desejadas para 
impulsionar as práticas de EA como palestras, mini-cursos, reuniões e  formação 
continuada; Também apontaram as dificuldades como à falta de tempo, a rigidez da 
grade curricular e a falta de estrutura da escola. Os educadores demonstraram 
estarem abertos para novas mudanças e sugerem o envolvimento da EA na formação 
continuada. Para o sucesso da educação ambiental interdisciplinar na escola é 
fundamental o trabalho em conjunto da direção e dos professores bem como, a 
conversa entre ambos.Esta pesquisa, pode contribuir com os educadores para a 
reflexão de suas práticas relacionadas à educação ambiental. 

 

ABSTRACT 

This research is about interdisciplinarity in environmental education in two rural 

schools in the city of Cachoeira do Sul. The objective of this work is to analyze how 

environmental education is being addressed inschools, what knowledge that the 

directing staff and faculty have about the theme.The survey was conducted through 

interviews with managers and teachers from both schools for later comparison 

andanalysisPreviously, they answered a questionnaire that sought to define the profile 

of teachers and their impression on the practice of environmental education in school. 

Most teachers are involved with the final grades of elementary school and 

middle school, some attend kindergarten and the early grades of elementary 

school.It was observed that schools still do not have well defined and concrete 

features about interdisciplinarity in environmental education, with some points to be 

improved such as planning and dialogue. In general, teachers highlighted some 
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desired actions to promote the practice of EE as lectures, mini-courses, meetings and 

continuing education, also pointed out the difficulties such as lack of time, the rigidity 

of the curriculum and the lack of school structure .Educators have shown to be open 

to new changes and suggest the involvement of the EE in continuing education.To the 

success ofenvironmental inerdisciplinary educationin school the combined work of the 

direction and the teachers is essential, as well as the conversation between 

them.Thisresearch, can contribute with the educators for the reflection of their 

practices related to environmental education. 

Palavras-chave:Educação Ambiental. Interdisciplinaridade.Escola rural. 

Keywords:Environmental Education.Interdisciplinarity.Rural school. 

Eixo 2: Soberania alimentar, Agroecologia e Educação Ambiental 

 

 

INTRODUÇÃO 
 
 
A natureza é essencial para o ser humano, dela ele retira tudo o que necessita, o 

homem é parte integrante de um todo e completamente dependente dos recursos 

naturais. O meio ambiente é formado por elementos naturais (água, vegetação, relevo, 

clima, etc.) e por elementos antropicos, (cidades, fábricas, pontes, agricultura etc). Ele 

tem a capacidade de agir e modificar o meio em que vive, transformando a natureza 

em um ambiente artificial. De todos os seres vivos é o único que faz parte de ambos 

os ambientes, o natural e o artificial. 

Com o desenvolvimento das tecnologias e da economia mundial, a intervenção 

humana na natureza tem se intensificado cada vez mais. Este fato começou a ser 

observado a partir da revolução industrial em que se acentuou a demanda dos 

recursos naturais para atender ao sistema político-econômico mundial o qual, se 

vivencia até os dias atuais. Os resultados foram o aumento da temperatura do planeta, 

extinção de espécies animais e vegetais, crescimento da desertificação, poluição, 

desigualdades sociais, vulnerabilidade social, doenças, escassez de água potável, 

entre outros. São efeitos danosos para o  ser humano e para o meio ambiente então, 

surgiu em todo o mundo a preocupação com a preservação ambiental, que é um fato 

recente na historia da humanidade. 

Como ferramenta para a conservação dos recursos naturais, surgiu a educação 

ambiental, aplicada nos segmentos formais e informais da educação. Utilizada para 

despertar uma conscientização ambiental quanto a preservação e utilização racional 

dos recursos naturais pela sociedade. Isto implica à educação formal, no sistema 
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regular de ensino uma mudança de hábitos, o estímulo de valores moraes, éticos e 

solidários orientados pelas legislações vigentes e pelos programas e planejamentos 

orientados pelo governo para a educação ambiental. Neste contexto, cabe destacar a 

importância da escola da educação básica para o desenvolvimento de atividades 

educativas voltadas para a temática ambiental. Sendo esta trabalhada em todos os 

segmentos da escola, inclusive, no corpo docente. Com isso, é pertinente a cada área 

do saber conhecer os procedimentos mais adequados para se desenvolver os 

assuntos relacionados ao meio ambiente em suas disciplinas como a matemática, a 

biologia, história, geografia, português etc.  

Nas áreas do saber, a geografia se insere como instrumento relevante para a 

abordagem ambiental uma vez que, o espaço geográfico é o seu objeto de estudo e, 

este é formado pelas relações entre o homem e a natureza. Esta ciência vem contribuir 

pela sua grade curricular com a preservação ambiental, apresentando em seus 

conteúdos formas diversas de se trabalhar as questões ambientais. Com isso, os 

professores de geografia, bem como os professores das demais áreas do saber, 

devem estar preparados para a realização de atividades que envolvam o meio 

ambiente.  

Esta pesquisa é o resultado de uma monografia do curso de Especialização em 

Educação Ambiental, da Universidade Federal de Santa Maria tendo como local de 

estudo duas escolas rurais, de ensino fundamental, da rede municipal de Cachoeira 

do Sul, Rio Grande do Sul. Desta forma, a presente pesquisa buscou como objetivo 

geral conferir a aplicação da educação ambiental no ensino fundamental, em escola 

rural, como tema transversal e interdisciplinar, favorecendo a aprendizagem de 

valores socioambientais  e, como objetivos específicos analisar como a questão meio 

ambiente está sendo abordada na escola rural, avaliar o conhecimento prévio da 

equipe diretiva e dos docentes sobre a interdisciplinaridade da educação ambiental 

na escola e conferir as práticas de educação ambiental utilizadas pelas escolas rurais 

para a aplicação ou continuidade de futuros projetos ambientais interdisciplinares nas 

escolas rurais.  A presente pesquisa é apenas uma pequena contribuição pedagógica 

para a aplicação da temática ambiental nas escolas rurais de ensino fundamental que 

envolve todas as disciplinas do currículo escolar. Que este trabalho possa levar aos 

docentes e dirigentes de escolas um momento de reflexão sobre a prática da 

educação ambiental. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A exploração antrópica sobre os recursos naturais ao longo da história humana têm 

gerado graves problemas para a natureza. A sociedade atual visa com exclusividade 

o lucro e o consumo desenfreado, sem levar em consideração as conseqüências 

socioambientais. 

A problemática ambiental despertou no ser humano a preocupação com o futuro do 

planeta e das próximas gerações. Encontrou-se na educação uma ferramenta 

imprescindível na luta pela preservação do meio ambiente. A Educação Ambiental é 

uma aliada para o despertar da consciência ambiental na sociedade atual, pois 

através dela cada pessoa/aluno pode modificar seus hábitos e adquirir novos valores 

ecológicos na redução da degradação ambiental, melhorando a qualidade de vida. 

Para Sato (2002) a Educação Ambiental é um instrumento que visa a inserção de 

valores na vivência humana à fim de que os seres humanos modifiquem suas ações 

em relação ao meio ambiente. O lugar mais favorável para o desenvolvimento de 

práticas na educação ambiental é a escola, através de sua grade curricular e de seu 

projeto político pedagógico é possível trabalhar as questões ambientais em todas as 

disciplinas, com todo corpo docente da escola. 

 

A escola se torna um dos lugares mais adequado para inserir práticas ligadas 
à Educação Ambiental, sendo que, um de seus papéis é influenciar e 
transformar a comunidade em que está inserida. A escola orienta e investiga 
reflexões sobre a temática ambiental, promovendo o desenvolvimento do 
senso crítico e as habilidades utilizadas na resolução dos problemas 
ambientais. (FERREIRA, 2010, p. 52). 

 

Dessa forma, a educação ambiental é interdisciplinar e sistêmica, abrange todas as 

áreas do saber e todos os segmentos da escola, inclusive a comunidade em que está 

inserida. Ela tem o papel de modificar hábitos, orientar e refletir sobre os problemas 

ambientais que afetam todo o mundo e a humanidade.  

 A escola se torna um dos espaços mais importantes para desenvolver práticas de 

Educação Ambiental porque é um lugar de socialização, construção de 

conhecimentos, envolvendo toda a comunidade escolar na ação ambiental, 

promovendo assim, o senso crítico na resolução dos problemas ambientais. 
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Nos Parâmetros Curriculares Nacionais os conteúdos de Meio Ambiente 
foram integrados às áreas, numa relação de transversalidade, de modo que 
impregne toda a prática educativa e, ao mesmo tempo, crie uma visão global 
e abrangente da questão ambiental, visualizando os aspectos físicos e 
histórico-sociais, assim como as articulações entre a escala local e planetária 
desses problemas, (BRASIL, 1997, p. 193). 

 

A partir disso, a interdisciplinaridade vem contribuir para o debate das questões sobre 

meio ambiente, uma vez que deve ser considerado na sua totalidade, ou seja, nas 

relações homem e natureza e, entre os homens. Nesse enfoque a educação ambiental 

deve ser trabalhada na escola de maneira interdisciplinar, abordada em todas as 

disciplinas do currículo escolar. Compete aos professores e equipe diretiva trabalhar 

em grupo as questões ambientais de maneira a se pensar, refletir, pesquisar, 

compartilhar experiências e desenvolver práticas pedagógicas que tenham como 

objeto principal a educação ambiental. 

 

Interdisciplinaridade é o processo que envolve a integração e engajamento 
de educadores num trabalho em conjunto, de interação das disciplinas do 
currículo escolar entre si com a realidade, de modo a superar a fragmentação 
do ensino, objetivando a formação integral do aluno (LUCK, 2003.p.64). 

 

A interdisciplinaridade não é a negação de cada disciplina mas, como cada uma delas 

contribui para o entendimento de um dado assunto. Cada uma delas apresenta um 

processo diferenciado de aprendizagem, possuem uma linguagem apropriada e um 

processo de investigação. Entretanto, todos os professores podem encontrar pontos 

comuns para desenvolver um trabalho em conjunto, cada professor pode abordar a 

temática dentro da especificidade de sua área explorando nos alunos habilidades 

como expressões corporais (educação física), verbais/linguagens (letras ï português, 

língua estrangeira), a sensibilização (artes, ensino religioso), pensamento crítico 

(história, geografia), pensamento investigativo (ciências), a racionalização 

(matemática). Todos unidos por um mesmo objetivo que é a aprendizagem do 

educando, a interiorização da temática estudada pela criança/adolescente verificada 

na mudança de valores e atitudes. 

O meio ambiente deve ser considerado na sua totalidade, ou seja, nas relações 

homem e natureza e, entre os homens, nos problemas locais e globais, nos elementos 

naturais e artificiais que compõe o meio. Pode ser considerado como sistêmico, em 

que todos os seus constituintes estão interligados e interdependentes. Nesse enfoque 

a educação ambiental deve ser trabalhada na escola de maneira interdisciplinar, 
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abordada em todas as disciplinas do currículo escolar. Compete aos professores e 

equipe diretiva trabalhar em grupo as questões ambientais de maneira a se pensar, 

refletir, pesquisar, compartilhar experiências e desenvolver práticas pedagógicas que 

tenham como objeto principal a educação ambiental. 

 

METODOLOGIA 

 

O embasamento conceitual para a presente pesquisa está relacionado contribuição 

da interdisciplinaridade no entendimento das questões ambientais, de forma que 

possa auxiliar a escola em seus projetos sobre Educação Ambiental; que a temática 

ambiental possa ser articulada a especificidade de cada disciplina e, ao cotidiano do 

aluno bem como, a realidade local da comunidade escolar. 

Dessa forma, buscou-se na fundamentação teórica embasamento conceitual sobrea 

influência e importância da ação interdisciplinar para a educação ambiental através 

de um levantamento histórico e legislativo sobre a implementação da educação 

ambiental além, de seguir as orientações conceituais e pedagógicas descritas nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais, os quais sugerem práticas voltadas para a 

abordagem interdisciplinar da educação ambiental. 

Após a realização do suporte teórico, buscou-se averiguar o conhecimento empírico 

que o corpo docente e a equipe diretiva da escola possuem com respeito a 

interdisciplinaridade e a educação ambiental na escola. Esse procedimento foi obtido 

através de entrevistas e observações realizadas nas escolas alvo da pesquisa. 

Juntamente com essas informações as escolas foram investigadas com relação a 

aplicação de projetos ambientais, se eles existem e como funcionam, ou não. 

Foram escolhidas duas escolas rurais do município de Cachoeira do Sul para o 

desenvolvimento da presente pesquisa. A primeira é a Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Nossa Senhora de Fátima, localizada no Distrito de Cordilheira (divisa 

com Encruzilhada, Santana da Boa Vista e Caçapava). Possui, atualmente, 73 alunos, 

13 professores e 4 membros da equipe diretiva, no início do ano letivo de 2013 a 

escola contava com mais de 100 alunos, mas a evasão ocorreu devido ao vínculo 

empregatício dos pais (alunos) ser sazonal (trabalho na resineira). Esta escola opera 

ao lado de uma mina de calcário, em antigas instalações dos funcionários; está situada 

ao sopé de um morro compreendendo espécies nativas (fauna e flora) da região 

central do estado. A segunda escola é a Escola Municipal de Ensino Fundamental 
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Ataliba Brum, localizada na RS 403, km 20, ao norte do município e a poucos 

quilômetros do centro urbano. A condição social das famílias apresenta-se melhor 

estruturada em relação a primeira escola, os pais dos alunos trabalham em grandes 

fazendas de plantação de soja, arroz e trigo, recebendo mais de um salário mínimo. 

A comunidade local é bastante participativa nas decisões relacionadas à escola. 

Posteriormente as etapas citadas acima, foi realizado um ordenamento e análise dos 

dados/informações obtidos durante as entrevistas, para se descobrir o que já se sabe 

sobre educação ambiental/interdisciplinaridade e o que se tem realizado na prática 

escolar sobre educação ambiental bem como, o que poderá ser realizado para 

melhorar a qualidade do ensino em educação ambiental. Este procedimento foi 

efetuado na fase de discussão/análise dos resultados, na presente pesquisa. 

Por fim, as considerações finais em que se apontará se os resultados obtidos foram 

satisfatórios para a pesquisa além, de sugerir novas contribuições ou sugestões 

dentro da temática abordada, ficando a pesquisa em questão, à disposição para 

futuros trabalhos na área da educação ambiental. 

Com base nisso, os procedimentos adotados para o presente trabalho estão divididos 

em duas etapas: a primeira faz referência ao levantamento bibliográfico que irá 

compor o item da revisão de literatura. Neste capítulo serão utilizados e analisados 

todos os referenciais conceituais que embasarão a pesquisa. A segunda etapa consta 

de um processo prático, de aplicação dos conceitos estudados para atingir aos 

objetivos propostos. Foi realizado junto ao corpo docente, para a análise da 

compreensão da temática abordada por parte dos professores e equipe diretiva. 

As informações e os dados levantados na pesquisa foram obtidos através de 

entrevista com a equipe diretiva e os professores, separadamente, em ambas as 

escolas. Esta etapa da pesquisa, in loco, baseou-se na percepção dos entrevistados 

sobre a temática e na observação dos locais de estudo. Na escola Nossa Senhora de 

Fátima foram entrevistados 4 membros da direção e 9 professores; na escola Ataliba 

Brum foram 3 gestores e 10 professores. Nas duas escolas, a direção/gestão 

compreende: diretor (a), vice-diretor (a), supervisora e orientadora educacional; o 

corpo docente inclui os docentes dos anos iniciais e finais do ensino fundamental. 

Para uma melhor compreensão das informações levantadas a partir das entrevistas, 

a sua análise estará disposta de acordo com cada pergunta realizada em ambas as 

escolas. Primeiramente, serão avaliadas as respostas dos gestores das duas escolas 

e, posteriormente, as respostas do corpo docente. Foram elaboradas quatro 



 

 325 

perguntas:Qual a sua percepção sobre Educação Ambiental? Qual a sua percepção 

sobre Interdisciplinaridade?;Já houve experiências de Educação Ambiental 

interdisciplinar na escola? Como se poderia fazer uma Educação Ambiental 

Interdisciplinar na escola?; A Educação Ambiental faz parte do projeto político 

pedagógico da escola?De forma didática e ilustrativa as etapas da pesquisa podem 

ser descritas na figura, abaixo: 

 

 

 

Figura 1 ï Organograma metodológico da pesquisa. 
Org. Machado, Márcia Kaipers 
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A presente pesquisa aborda a questão da interdisciplinaridade da educação ambiental 

nas escolas, a partir disso foram escolhidas duas escolas da rede municipal de 

Cachoeira do Sul, com características organizacionais semelhantes, para o estudo 

dessa abordagem. Ambas são escolas rurais de ensino fundamental com cerca de 

100 alunos.  

As questões serão discutidas em duas categorias: a da direção das escolas e a dos 

professores para, posteriormente, serem comparadas e analisadas. A partir de então, 

tem-se, em um primeiro levantamento, as colocações dos gestores das duas escolas 

estudadas a respeito das perguntas mencionadas acima. Dessa forma, na primeira 

pergunta ñQual a sua percep«o sobre educa«o ambiental?ò Na escola Nossa 

Senhora de Fátima obteve-se (dos 4 membros entrevistados), quatro opiniões 

diferentes, com relação: a educação ambiental como preocupação com o futuro (as 

gerações futuras); em respeitar a natureza com sustentabilidade; através do 

reaproveitamento, da reciclagem dos materiais agressivos ao meio ambiente; na 

mudança de hábitos, de atitudes, no consumismo, na preservação. Abaixo, estão 

transcritos alguns trechos dos depoimentos: 

ñA educa«o ambiental est§ voltada para o futuro, da humanidade, das gera»es 

futurasò; 

ñDevemos aprender a reciclar, n«o desperdiar, respeitar o meio ambienteò; 

ñA educa«o ambiental comea nas pequenas atitudes, jogar o lixo na lixeira, separar 

o lixo seco e org©nico, reaproveitar embalagens, cuidar dos animais etc.ò; 

ñA educa«o ambiental vem como um socorro ¨ natureza, hoje h§ muitos descart§veis 

e muitos venenos que influenciou na saúde das pessoas. Temos que trabalhar a 

educa«o ambiental de forma sustent§vel.ò 

Ainda com relação à primeira pergunta (Qual a sua percepção sobre educação 

ambiental?), na Escola Ataliba Brum, a equipe diretiva (três pessoas) respondeu as 

perguntas com semelhanças entre si: que a educação ambiental deve ser trabalhada 

na escola com a preocupação no futuro, para as futuras gerações. Segue alguns 

trechos: 

ñTrata-se de um tema muito atual e necessário de se trabalhar em sala de aula, 

pensando no futuro da humanidade.ò; 

ñDeve ser estudada de acordo com a realidade da escola, no interior trata-se de 

plantações e animais, é preciso estudar isso para que as gerações futuras possam 

usufruirò; 
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ñA educa«o ambiental ® um tema muito rico e se bem trabalhado todos ganham, 

especialmente, no futuroò. 

Com base nas respostas dos gestores das duas escolas, nota-se a preocupação com 

o futuro da humanidade devido às ações antrópicas cada vez mais intensas sobre a 

natureza. Os depoimentos também demonstram que o meio ambiente é holístico, tudo 

está interligado, que o equilíbrio depende das atitudes, dos relacionamentos entre os 

homens e deste com a natureza. 

Relacionado à segunda pergunta às equipes diretivas das escolas Nossa Senhora de 

Fátima e Ataliba Brum, responderam, respectivamente, que a interdisciplinaridade é o 

trabalho em conjunto sendo que as disciplinas não estão isoladas (os quatro membros 

da equipe) e, que é o trabalho interligado dos professores resultando em melhor 

qualidade na aprendizagem (os 03 membros da equipe). Assim, podem-se transcrever 

alguns relatos, primeiro da escola Senhora de F§tima: ñO conteúdo não pode ser 

isolado, tudo esta relacionado, deve ser trabalhado juntoò;ñUma disciplina colabora 

com a outra, no desenvolvimento das atividadesò; e, a segunda escola Ataliba Brum: 

ñ£ o trabalho interligado dos professores em prol de uma educa«o de qualidadeò; ñ£ 

fundamental para a aprendizagem dos alunos visando o futuro, para que isso 

aconteça, deve ser feito um treinamento com os professores para que seja atingido o 

objetivoò. 

A concepção dos diretores sobre a interdisciplinaridade em ambas as escolas vai ao 

encontro do pensamento de Luck (2003), onde a interdisciplinaridade é concretizada 

através de um trabalho em equipe dos professores, em que há o engajamento e a 

integração de todos os educadores visando atingir o mesmo objetivo, que é a 

formação do educando. Com isso a equipe diretiva da escola desempenha um papel 

muito importante nesse processo uma vez que compete a supervisão escolar a 

organização de reuniões entre os professores para promover o debate e o 

planejamento de questões relacionadas aos procedimentos pedagógicos.  

Na terceira pergunta ñJ§ houve experi°ncias de Educa«o Ambiental interdisciplinar 

na escola? Como se poderia fazer uma EA interdisciplinar na escola?ò Na escola 

Nossa Senhora de Fátima, os quatro entrevistados responderam que há um projeto 

desenvolvido pela professora de ciências e, destes um respondeu, que a Educação 

Ambiental poderia ser aplicada de forma interdisciplinar através da criação de uma 

disciplina especifica no currículo, sendo que os outros 3 disseram que ela pode ser 

realizada por um trabalho em conjunto com todos os professores. A escola Ataliba 
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Brum já realiza projetos ambientais como: recicláveis, hortas, jardinagem, seleção de 

lixo, e conservação de árvores nativas, desenvolvidos ao longo de todas as series do 

ensino fundamental e com todos os professores, cada um deles responsável por um 

assunto ou pratica relacionado aos projetos e a sua disciplina. Para a escola Ataliba 

Brum, a interdisciplinaridade pode ser realizada através de trabalhos desenvolvidos 

em todas as disciplinas. 

A interdisciplinaridade proporciona uma visão integrada e sistêmica de um 

determinado tema, isso contribui para a aprendizagem do aluno, uma vez ele passa a 

compreender a complexidade do todo e não somente o estudo das partes de forma 

isolada, para as questões que envolvem o meio ambiente, essa metodologia é 

adequada, pois a natureza é abrangente e holística não se pode analisá-lo numa visão 

fragmentada, pois tudo esta inter-relacionado. 

Na quarta pergunta que faz referencia sobre a EA, no projeto político-pedagógico da 

escola nota-se que na escola Nossa Senhora de Fátima todos os membros da equipe 

diretiva responderam que ela não faz parte do PPP, enquanto que na escola Ataliba 

Brum, todos os gestores responderam que a EA, esta incluída no seu projeto político-

pedagógico. Este fato demonstra a preocupação da escola com esse tema 

transversal, procurando formas de se organizar planejar e aplicar atividades 

pedagógicas envolvendo assuntos ambientais, para tanto é pertinente que haja o 

interesse dos gestores e dos professores pela causa, contando também com o bom 

relacionamento entre todos. 

Em um segundo momento, sobre o levantamento das informações obtidas, tem-se as 

colocações dos professores referentes às mesmas perguntas feitas para as equipes 

diretivas das duas escolas estudadas. 

Dessa forma temos ent«o com rela«o ¨ primeira pergunta ñqual a sua percep«o 

sobre a EA?ò Na escola Nossa Senhora de F§tima dos nove professores 

entrevistados, seis responderam que é ter uma consciência para a conservação da 

natureza, e três disseram que é um trabalho interdisciplinar com vistas para a 

sustentabilidade. Já na escola Ataliba Brum,todos os dez professores entrevistados 

responderam de forma geral que a Educação Ambiental deve ser trabalhada na escola 

com a preocupação no futuro e nas futuras gerações. Podem-se citar como exemplos 

dessas colocações alguns trechos das respostas dadas na entrevista da escola Nossa 

Senhora de Fátimae Ataliba Brum, respectivamente:  
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ñA EA, é uma consciência para conservação do meio ambiente através de atividades 

interdisciplinares, e projetos que envolvem os alunos para que eles possam descobrir 

o que podem fazer pela natureza.ò 

ñNa atualidade, a EA ® um tema fundamental, pois se n«o for trabalhada, n«o 

atingiremos os nossos objetivos para o futuro dos homens, o nosso meio ambiente 

n«o suportar§ a destrui«o.ò 

A percepção sobre EA dos professores de ambas as escolas mostra uma 

preocupação com a natureza relacionada ao futuro do planeta e da humanidade, o 

que se poderá fazer para que os recursos naturais não sejam exauridos e que as 

futuras gerações possam desfrutar dos mesmos recursos disponíveis na atualidade.  

Na segunda quest«o ñQual a sua percep«o sobre a interdisciplinaridade?ò As duas 

escolas mostraram que a interdisciplinaridade, de um modo geral, é um trabalho 

realizado em conjunto, entre todos os professores e em todas as disciplinas. Contudo, 

na escola Ataliba Brum, alguns destacaram que a falta de tempo, atualmente, esta se 

tornando um empecilho para a prática da interdisciplinaridade. Como fragmentos dos 

depoimentos dos professores destacam-se:  

ñA EA, é uma ferramenta fundamental que pode e deve ser trabalhada de forma 

interdisciplinar, onde ela é capaz de integrar/conectar qualquer disciplina tomando a 

realidade do aluno parte integrante da aprendizagem.ò (Nossa Senhora de Fátima). 

ñInterdisciplinaridade ® interessante se os professores tivessem tempo para se 

reunirem para poder programar uma atividade interdisciplinar.(Ataliba Brum). 

A resposta dada pelos professores das duas escolas coloca a importância da 

interdisciplinaridade na EA, reforçando a sua ideia de transversalidade proposta nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais. Para o corpo docente fica bem claro o que é 

interdisciplinaridade e como ela pode ser realizada, entretanto, segundo os mesmos 

atualmente a sua pratica não esta sendo realizada nas escolas, pois alegam falta de 

tempo para se reunirem e planejarem atividades e projetos pedagógicos. Este fato 

demonstra a sobrecarga da grade curricular nas escolas e dos professores que, na 

maior parte, lecionam em duas ou três escolas, para aumentar a sua renda, 

comprometendo o tempo livre ao planejamento.  

No que diz respeito ¨ terceira pergunta ñSe j§ houve experi°ncias de EA na escola e 

como se poderia fazer EA, na escola?ò. A escola Nossa Senhora de F§tima, dos nove 

entrevistados, sete responderam que a EA, pode ser realizada através de projetos 

envolvendo todos os professores, e dois responderam que ela deve ser feita em cada 
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disciplina e, sobre se existe Educação Ambiental na escola, seis não souberam 

responder e três disseram que existe um trabalho desenvolvido pela professora de 

ciências. Já na escola Ataliba Brum, dos dez professores, seis responderam que a EA 

deve ser trabalhada através das disciplinas e quatro deles disseram através de 

projetos, sobre a existência de EA nesta escola todos responderam que havia no ano 

anterior projetos como jardinagem, separação do lixo, horta, e plantação de mudas, 

que foram realizados por todas as series do ensino fundamental cabendo a cada uma 

delas algumas tarefas relacionadas ao projeto, entretanto a manutenção e a 

continuidade desse projetos foram abandonados permanecendo apenas a 

jardinagem.  

Percebe-se que na escola Nossa Senhora de Fátima na existe nenhum projeto 

interdisciplinar de EA, no qual envolva todos os professores apesar deles saberem 

sobre o conceito e a importância da interdisciplinaridade, o que existe na pratica são 

ações pontuais, isoladas, de uma ou duas professoras que se dedicam as questões 

ambientais, com isso a escola como um todo acaba não se envolvendo e muitos 

alunos ficam a margem dos conhecimentos repassados sobre o meio ambiente. Na 

escola Ataliba Brum, nota-se que há uma certa organização e conhecimento por parte 

dos professores e da equipe diretiva com relação a EA e a interdisciplinaridade porém, 

essas atividades não foram levadas a diante por razões destacadas anteriormente 

como a falta de tempo, isto mostra que nesta escola a interdisciplinaridade na EA, já 

se fez presente, mas que não teve continuidade. 

Sobre a quarta pergunta ñA EA faz parte do projeto pol²tico-pedag·gico da escola?ò 

Na escola Nossa Senhora de Fátima, oito responderam que não sabem e um 

respondeu que não faz parte, enquanto que na escola Ataliba Brum todos os 

professores responderam que faz parte do projeto político-pedagógico da escola.  

Estas respostas mostram que na primeira escola não existe nenhuma organização ou 

interesse na implementação da EA, uma vez que não projetos envolvendo toda a 

escola, nem reuniões sobre o assunto ou relacionado à grade curricular/projeto 

pedagógico da escola. Na segunda escola ocorre certa organização e preocupação 

com a temática ambiental bem como o conhecimento sobre o assunto uma vez que 

os professores demonstraram isso ao conhecer o projeto pedagógico da escola, 

apesar disto, a EA atualmente não esta sendo realizada de forma interdisciplinar 

porque não houve continuidade nos seus projetos. 
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A interdisciplinaridade na atualidade esta sendo o grande desafio na educação, e para 

as escolas. Mas, existem muitas dificuldades de falta de recursos humanos, 

financeiros, e organizacionais que acabam entravando a aplicação de projetos 

pedagógicos para formação dos educandos, sobre tudo os relacionados à EA. Mesmo 

assim, sabe-se que algumas escolas obtêm sucesso nestas questões em que se 

destacam fatores como: o apoio de elementos externos a escola como órgãos 

governamentais, e não governamentais, como também a participação da comunidade 

local e o engajamento de toda a equipe escolar (direção, professores, funcionários, 

pais, e alunos). 

Em comparação das duas escolas estudadas sobre as questões levantadas nas 

entrevistas realizadas aos professores e gestores, na escola Fátima há o 

entendimento sobre interdisciplinaridade por parte do corpo docente e da equipe 

diretiva que se trata de um trabalho feito em conjunto, em grupo mas, a aplicabilidade 

desta não ocorre uma vez que a abordagem interdisciplinar na educação ambiental é 

vista nas atividades desenvolvidas pela professora de ciências e não por todos os 

membros da escola. Este resultado decorre da falta de tempo e de comunicação entre 

os profissionais como reuniões, formações continuadas, diálogo entre as pessoas, 

trocas de experiências, acúmulo de horas/aula em duas ou três escolas de atuação, 

os planejamentos das aulas etc. 

 Dessa forma, a educação ambiental interdisciplinar não se faz presente na escola 

Nossa Senhora de Fátima uma vez que existem os empecilhos acima citados e a 

menor preocupação da gestão escolar em abordar a temática ambiental. Na escola 

Ataliba Brum apresentou-se afinidades nas respostas dadas pelos gestores e pelos 

professores, influenciados por fatores como a organização da gestão e a comunicação 

entre as pessoas uma vez que, a temática ambiental é discutida em reuniões e 

formações com os docentes culminando no planejamento e execução de vários 

projetos ambientais que envolveram toda a escola; apesar disso, o fator tempo 

destaca-se pela não continuidade na implementação desses projetos, dada pela falta 

de tempo dos professores e por recursos materiais (para manter a horta, por exemplo), 

somente permaneceu o projeto de jardinagem envolvendo toda a escola. No caso 

desta escola observa-se que no ano anterior, quando os projetos foram aplicados, 

havia maior disponibilidade por parte dos gestores e docentes, hoje, apesar de haver 

uma certa organização da direção em suas atribuições bem como, do conhecimento 

dos docentes sobre a temática e o funcionamento da escola não há a presença 
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acentuada da interdisciplinaridade ambiental como no ano anterior pela menor 

disponibilidade apresentada pelos profissionais. 

As características das respostas apresentadas pelas duas escolas mostram as 

dificuldades que elas possuem com as práticas ambientais interdisciplinares. Apesar 

disso, a escola Ataliba Brum iniciou um projeto interdisciplinar na educação ambiental 

mas não houve prosseguimento dos projetos. 

Alguns fatores foram decisivos para a não implementação ou a não continuidade da 

educação ambiental interdisciplinar nas escolas como: a falta de diálogo entre equipe 

gestora e professores, a organização/planejamento (de reuniões, do currículo, 

conteúdos programáticos), a disponibilidade por parte dos professores em trabalhar o 

assunto em grupo e o incentivo da direção escolar. 

 Na Escola Nossa Senhora de Fátima não havia interdisciplinaridade da educação 

ambiental, pois, os projetos existentes eram isolados e desenvolvidos por uma ou 

duas professoras e, a questão meio ambiente não fazia parte do projeto político 

pedagógico da escola bem como, a gestão escolar não garantia incentivos para as 

práticas ambientais. Atualmente, esta escola está desenvolvendo um projeto de 

educação ambiental interdisciplinar, envolvendo não somente os professores e alunos 

mas, também, a comunidade local, levando em consideração o conhecimento 

empírico dos pais uma vez que, o projeto tem por tema central a horta. 

 Na Escola Ataliba Brum há um maior conhecimento e organização do assunto por 

parte dos professores e gestores e a educação ambiental faz parte do projeto político 

pedagógico da escola. A experiência de projetos interdisciplinares na área ambiental 

facilitou tal conhecimento e afinidade, entretanto ano de 2013 (ano em que se aplicou 

a presente pesquisa) houve falta de tempo dos professores e falta de disponibilidade 

e incentivo dos gestores para a continuidade dos projetos. No momento atual, a escola 

segue sem projetos ambientais. 
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RESUMO 
 
A presente pesquisa teve como objetivo fazer uma análise geográfica, considerando 
o sistema de produção de hortifrutigranjeiros e a relação da localidade com o meio 
ambiente nas propriedades rurais inseridas na localidade de Passo do Pilão-Pelotas-
RS. Para alcançar este objetivo, procurou-se: caracterizar os aspectos físicos e 
socioeconômicos da área de estudo, na perspectiva de auxiliar na identificação e no 
reconhecimento das potencialidades e limitações existentes; analisar os impactos 
socioambientais positivos e negativos causados pela produção de hortifrutigranjeiros 
na área de estudo e identificar as potencialidades e limitações existentes nesta área, 
bem como, refletir sobre perspectivas de sustentabilidade. Esta pesquisa tem como 
base o levantamento bibliográfico sobre o assunto abordado e o levantamento de 
dados em campo por meio da aplicação de questionário em forma de entrevistas. O 
questionário com caráter qualitativo e quantitativo, composto por 27 questões abertas 
e fechadas, foi aplicado de forma aleatória em 21 propriedades rurais, alcançando 
praticamente todos os produtores de hortifrutigranjeiros. É importante ressaltar que, 
destas 21 propriedades, apenas 3 trabalham com a agricultura ecológica. Esta 
pesquisa possibilitou identificar as principais características das propriedades 
estudadas, como: o sistema de produção adotado, formas de manejo com o solo e os 
insumos agrícolas, os impactos ambientais causados, tipo de mão de obra utilizada, 
principais variedades produzidas, número de pessoas por família, grau de 
escolaridade, compreensão de bulas e receitas dos insumos agrícolas, entre outros. 
E em decorrência dos resultados discutidos e analisados sugerir o planejamento do 
espaço para estabelecer um plano de ação para difundir a educação ambiental a fim 
de conscientizar toda população rural e a população em geral para a mitigação dos 
impactos causados na natureza. 
 
 

ABSTRACT 
This research aimed to make a geographical analysis, considering the horticultural 
production system and the relationship of the locality with the environment in rural 
properties in the locality of Passo do Pilão-Pelotas-RS. To achieve this, we sought to 
characterize the physical and socioeconomic aspects of the study area, with a view to 
help in the identification and recognition of existing potentialities and limitations; 
analyze the positive and negative environmental impacts caused by the production of 
horticultural species in the study area and identify potentialities and existing limitations 



 

 335 

in this area as well, reflect upon sustainability prospects. This research is based on the 
bibliographical survey about the subject addressed and on field data obtained through 
a questionnaire in the form of interviews. The questionnaire with qualitative and 
quantitative questions, consisting of 27 open and closed questions was applied 
randomly on 21 rural properties, reaching almost all horticultural producers. It is 
noteworthy that only 3 of the 21 studied properties work with ecological agriculture. 
This research allowed to identify the main characteristics of the studied properties, 
such as the production system adopted, soil management forms and agricultural 
inputs, environmental impacts, employed manpower, the main varieties produced, 
number of persons per family, schooling, understanding of package inserts and income 
of farm inputs, among others. And in consequence of the results discussed and 
analyzed, suggest space planning to establish a plan of action to disseminate 
environmental education to raise awareness throughout rural population and the 
general population for the mitigation of impacts to nature. 

 

Palavras-chave: hortifrutigranjeiros; geografia; meio ambiente; agricultura familiar; 

insumo agrícola. 

 
Keywords: fruits and vegetables; Geography; environment; family agriculture; 

agricultural input. 

 

Eixo 2. Soberania Alimentar, Agroecologia e Educação Ambiental (Debate Teórico e 

Experiências Práticas). 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

Desde o princípio da civilização, a agricultura é a principal forma de interação do ser 

humano com a natureza. A necessidade de produção de alimentos levou o ser 

humano ao aperfeiçoamento das técnicas de produção, buscando altos índices de 

produtividade. Nesse sentido, várias consequências negativas foram identificadas no 

setor agrícola e ambiental, como: o empobrecimento do solo, a diminuição da fauna 

edáfica (que é um dos indicadores de boa produção), a redução das áreas de pousio 

e o declínio da prática de rotação de culturas. 

Nesse contexto, compreende-se que a necessidade de produzir alimentos contrasta 

com o meio ambiente o qual clama por preservação, porém, que perde o enfoque 

mediante a busca desenfreada pela sobrevivência humana. As novas técnicas 

passam a fazer parte de uma nova história na agricultura, não só comercial (de grande 

escala), mas também familiar, sendo estas utilizadas no preparo do solo, no uso de 
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fertilizantes, na irrigação e na mecanização das lavouras, além de outras técnicas que 

atualmente fazem parte do chamado desenvolvimento rural e da agricultura familiar, 

em especial. 

Compreende-se também que, em virtude da produção desenfreada extrapolam-se 

todos os limites de preservação do bem estar ambiental e humano, em que a 

crescente produção de alimentos (para atender o aumento do consumo pela 

população), faz com que o homem recorra às tecnologias cada vez mais avançadas 

para dar conta da alta produtividade que a sociedade necessita. 

Os pequenos produtores, a agricultura de subsistência, as práticas culturais e de 

manejo, bem como a necessidade de produzir cada vez mais, levam os agricultores 

ao uso de insumos agrícolas como adubos, herbicidas, fungicidas, inseticidas e 

pesticidas em geral, que prejudicam a fauna e a flora, além de produzir alimentos de 

baixa qualidade para a alimentação humana.  

O uso desordenado das terras cultiváveis, a utilização de máquinas e implementos e 

o uso indiscriminado de agrotóxicos provocam a degradação do solo, contribuindo 

para o processo de erosão e perda de fertilidade, sem falar da contaminação dos 

recursos hídricos e perda da biodiversidade nessas pequenas propriedades rurais.  

Nesse contexto e na perspectiva de estudos voltados às pequenas propriedades, 

destaca-se a zona rural de Pelotas, a qual se caracteriza pela produção de pêssego, 

arroz, pecuária, fumo e está se propagando para a área de produção de frutas, 

verduras e legumes, os quais abastecem Pelotas e municípios vizinhos. 

Uma dessas áreas de forte produção de hortifrutigranjeiros está inserida na localidade 

de Passo do Pilão, em Monte Bonito, 9º Distrito de Pelotas, localizada à sudoeste do 

município.  

O sistema adotado pelos agricultores é o de produção intensiva, devido a pouca área 

disponível para o plantio, causando assim, impactos ambientais que acabam 

empobrecendo o solo e a água desta região. 

Nesse contexto, destaca-se o desenvolvimento dessa região e as estruturas 

ambientais que dependem da configuração e da sustentabilidade do meio ambiente e 

também da conscientização da população que reside e trabalha nesse meio de 

produção de hortifrutigranjeiros. 

A Geografia, a partir dos seus estudos, busca contribuir na perspectiva de apontar à 

sociedade novas visões de como planejar e gerir os recursos naturais, não perdendo 
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o foco no desenvolvimento sustentável e a manutenção da qualidade de vida e 

ambiental.  

Nesse contexto, este estudo busca apontar um panorama do quadro atual em que se 

encontra a localidade de Passo do Pilão a partir de seus aspectos físico, ambientais, 

econômicos e sociais, numa perspectiva de análise geográfica integrada. Por isso, a 

presente pesquisa justifica-se pela necessidade de se discutir sobre as diferentes 

formas e direcionamentos nos sistemas de produção e trazer algumas contribuições 

teórico/práticas, mesmo que sucintas, para a realidade local e regional, considerando 

o meio ambiente e a sociedade envolvida, como agentes intrinsecamente ligados, os 

quais promovem ações e modificam o meio em que vivem. A carência de dados e 

informações acerca da área de estudo, nos motiva no sentido de trazer à tona 

subsídios que possam provocar uma reflexão na comunidade acadêmica e local, com 

relação ao uso adequado do espaço geográfico, considerando seus aspectos 

ambientais, sociais, econômicos e culturais.  

A relação entre produção, conservação, preservação e desenvolvimento não apontam 

para a mesma finalidade no sistema atual de produção. Pois a produtividade está 

voltada para o desenvolvimento, sendo que a conservação e a preservação do meio 

ambiente não apontam para o crescimento e sim para a manutenção de um ambiente 

de produção agrícola sustentável. Assim sendo, esta sustentabilidade só ocorrerá em 

um meio de produção ecologicamente correto como a agricultura orgânica. 

Nesse sentido, a presente pesquisa encontra-se norteada a partir do seguinte objetivo 

geral: fazer uma análise geográfica, considerando o sistema de produção de 

hortifrutigranjeiros e a relação da localidade com o meio ambiente nas propriedades 

rurais inseridas no Passo do Pilão - Pelotas - RS. Como objetivos específicos têm-se: 

caracterizar os aspectos físicos e socioeconômicos da área de estudo, na perspectiva 

de auxiliar na identificação e no reconhecimento das potencialidades e limitações 

existentes; realizar abordagem qualitativa e quantitativa com coleta de dados através 

de questionário com os agricultores da área de estudo, considerando os aspectos 

socioambientais; analisar os impactos socioambientais positivos e negativos 

causados pela produção de hortifrutigranjeiros na área de estudo e identificar as 

potencialidades e limitações existentes na área de estudo, bem como, refletir sobre 

perspectivas de sustentabilidade. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

O espaço geográfico é caracterizado por transformações, as quais são empreendias 

ao longo do tempo sendo, contudo, percebidas sob vários aspectos, dentre eles, os 

ambientais. 

Em uma análise mais abrangente Viadana (2012) expressa que a Geografia tem como 

finalidade, buscar as interações espaciais sobre a superfície terrestre e os 

acontecimentos físicos, biológicos e humanos. Entretanto, tais acontecimentos podem 

mudar os aspectos da natureza, alterando o meio ambiente.  

Na perspectiva da abordagem sistêmica, pode-se afirmar que a Geografia procura por 

meio de suas análises, relacionar todos os elementos constituintes do espaço 

geográfico, dentre eles, os aspectos físicos, sociais econômicos e ambientais. 

Como ressaltam Rodriguez & Silva (2013, p. 22), o enfoque sistêmico é uma 

abordagem interdisciplinar, a qual pode ser compreendida como uma concepção 

metodológica e um meio para o estudo de objetos integrados, dependentes, que se 

relacionam e interagem entre si. 

Nesse contexto é importante frisar que a abordagem sistêmica, permite identificar um 

sistema maior, o qual abrange um conjunto de sistemas menores inseridos num 

conjunto maior, como é o caso da área de estudo, a localidade do Passo do Pilão, 9º 

Distrito de Pelotas-RS. Torna-se pertinente destacar que, independente da análise 

sistêmica realizada, as relações sociedade-natureza sempre se darão, seja num nível 

de maior ou menor complexidade, permitindo a integração dos diferentes elementos 

constituintes do espaço geográfico. 

Santos (1999) ainda observa que os fatores como: espaço, social, cultural, histórico e 

econômico tem sua importância juntamente com a temática que se desenvolve nessa 

proposta, como a agricultura familiar, as quais formam uma nova modelagem na 

superfície terrestre. 

Quando se fala em agricultura familiar, pensa-se na produção de alimentos, os quais 

têm sua relação direta com a natureza, que ao longo das décadas tem contribuído 

para o desenvolvimento e manutenção da população de modo geral, buscando a 

sustentabilidade do setor, enquanto sistema. 

Nesse contexto, de acordo com Souza & Chagas (1999, p. 45): 
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O desenvolvimento sustentável requer a harmonia do planeta (uso 
sustentado dos recursos naturais, com reparo e reposição) e a cidadania 
plena (ausência de marginalidade socioeconômica, cultural e psicológica). 
Este objetivo está ligado ao contexto atual e futuro, bem como ao reparo dos 
danos ocasionados no passado. 
 

 

Todavia, quando se fala a respeito da agricultura sustentável, as interpretações 

podem ser diversas sem que, necessariamente, envolvam compromissos com o futuro 

em termos de degradação dos recursos naturais. Faz-se necessário a conservação 

do sistema para que se tenha um meio de produção sustentável no período atual, para 

que possamos vir a ter um futuro mais equilibrado. Nesse contexto, busca-se o 

desenvolvimento socioambiental, para que a comunidade se mantenha em um nível 

de produção desejável e que a agricultura sustentável seja alvo da agricultura familiar.  

 

 

METODOLOGIA 

 

 

Como procedimentos metodológicos, estes se deram da seguinte forma: 

levantamento bibliográfico, levantamento de dados em campo, por meio da aplicação 

de questionário, tomada de fotografias e de coordenadas de localização geográfica, e 

por fim, análise e discussão dos dados levantados. 

O levantamento bibliográfico foi realizado junto a biblioteca da UFPel, a Biblioteca 

Pública, a Secretaria do Desenvolvimento Rural de Pelotas, a Sub-prefeitura de Monte 

Bonito, bem como, com a consulta dos acervos pessoais e acervos de docentes do 

curso de Geografia. Consultaram-se livros, artigos, revistas, mapas e sítios da 

internet. Foram utilizadas obras de autores como: Santos (1999), Souza & Chagas 

(1999), Tedesco (2001), Veiga (2008), Viadana (2012), entre outros. 

O levantamento de dados em campo foi feito por meio da aplicação de questionário 

em forma de entrevistas, e posteriormente utilizado para o desenvolvimento dos 

objetivos deste estudo. A pesquisa de campo foi desenvolvida em 21 propriedades 

rurais no Passo do Pilão, sendo que, destas, 18 trabalham no sistema convencional e 

03 no sistema ecológico. A escolha dessa amostragem tornou-se pertinente, uma vez 

que, são aproximadamente 100 famílias de moradores nesta localidade, e deste total, 

aproximadamente 25% tem como atividade econômica a produção de 
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hortifrutigranjeiros. Essa informação foi possível ser extraída, pois a pesquisadora 

reside no local e conhece os moradores e as atividades que os mesmos desenvolvem. 

Os questionários foram aplicados no mês de setembro de 2012 e para a sua 

elaboração, foram consideradas as possibilidades de obtenção dos dados fornecidos 

pelos agricultores, com questões mistas que permitiram respostas claras e objetivas. 

Nesse sentido, foram elaboradas 27 questões abertas e fechadas, ou seja, com 

caráter qualitativo e quantitativo, sendo aplicadas de forma aleatória, até atingir um 

número de respostas favoráveis a este estudo.  

Paralelamente à aplicação dos questionários, foram feitas tomadas de fotografias para 

registrar as áreas de produção de frutas, verduras e legumes, bem como, para 

registrar algumas situações de descaso com embalagens de insumos agrícolas.  

Outra atividade desenvolvida foi a coleta das coordenadas geográficas, as quais 

permitiram localizar as propriedades estudadas e com isso, possibilitar a confecção 

do mapa de localização, e assim, demonstrar como estão dispostas as propriedades 

que adotam o sistema de cultivo ecologicamente correto dentro da localidade onde 

predomina o modo de produção convencional. 

Após a coleta, os dados foram tabulados e representados graficamente por meio de 

gráficos e tabelas, discutidos e analisados, de forma a constatar ou não as questões 

que nortearam a pesquisa. Para finalizar este trabalho, foram tecidas as 

considerações finais da pesquisa, e apontadas algumas reflexões sobre a temática 

em questão. 

 

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

 

A relação entre a produção de alimentos e o meio ambiente no contexto das 

propriedades do Passo do Pilão, se faz a partir da dinâmica de organização das 

propriedades familiares, em que a mão de obra empregada para a produção é, como 

já destacado, predominantemente familiar. 

No intuito de conhecer melhor a dinâmica de produção de hortifrutigranjeiros e a 

relação dos agricultores com o meio ambiente, foram realizados trabalhos de campo 

para reconhecimento das propriedades, aplicando-se questionários em forma de 

entrevistas, bem como, alguns registros fotográficos. 
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A primeira pergunta do instrumento de pesquisa, aplicado ao público alvo, questionava 

quanto tempo os agricultores residiam no local. Dos 21 questionários aplicados, 14 

responderam que moram a mais de 26 anos na propriedade, 03 responderam que 

moram no local de 16 a 25 anos, já os que moram de 9 a15 anos no mesmo local 

somam o total de 02, o mesmo ocorre com os proprietários que moram de 1 a 8 anos.  

A partir dessa inserção, pode-se perceber que a localidade do Passo do Pilão, em 

geral, é constituída de famílias que residem ali há mais de duas décadas. Esta 

ocorrência se deve ao fato de ter recebido suas terras por meio de herança ou até 

mesmo por haver comprado de outros herdeiros. 

Outro fato que justifica esse tempo de residência é a idade dos agricultores, que em 

geral tem mais de 45 anos, o que dá uma idéia de quanto tempo já estão na atividade 

agrícola.  

Quando questionados se o domicílio é próprio, alugado, cedido ou se estão em outra 

condição, a maioria dos agricultores respondeu que o domicílio é próprio, alcançando 

um percentual de 76,19%, os que residem em áreas arrendadas totalizam 4,76%, e 

os 19,05% restantes inserem-se em outra condição.  

Ainda no que concerne ao âmbito familiar, já foi o tempo em que as famílias de 

agricultores eram numerosas. No momento em que o meio técnico mecânico está em 

alta e as populações são bem numerosas e com o custo de vida consideravelmente 

elevado, pode-se constatar que as famílias de agricultores da área em estudo, 

atualmente são relativamente pequenas.  

Pensando nessa perspectiva e com o intuito de verificar a quantidade de membros 

por família, os entrevistados foram questionados quanto ao número de pessoas que 

residem na propriedade. Constatou-se que 33,33% dos domicílios, num total de sete, 

tem três membros por família; outros 33,33% têm dois membros por família; 19,05% 

dos domicílios, o que corresponde a quatro, tem quatro membros; 9,52% dos 

domicílios têm mais de cinco membros; e apenas um domicílio, o que corresponde a 

4,76%, apresentou apenas um morador.  

As famílias são relativamente pequenas, o que interfere diretamente na produtividade 

da pequena propriedade. Além das famílias não serem numerosas, o que pesa nesse 

contexto é que ficam na propriedade, normalmente, apenas os pais, como é o caso 

da própria pesquisadora. Isto acontece, pois os filhos saem em busca de outras 

oportunidades, não só no ensino, mas também com um emprego menos árduo e mais 
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rentável, e acabam não adotando a atividade da agricultura como foco principal da 

sua renda.  

Os filhos dos agricultores, frequentemente, optam por seguir com seus estudos e por 

trabalhar na cidade, retornando a sua residência somente para pernoitar e manter o 

vínculo familiar. Nesse tipo de constatação é possível perceber que na maioria das 

vezes, abre-se espaço para o desenvolvimento da pluriatividade, ou seja, os filhos ao 

trabalharem fora podem contribuir financeiramente para a melhoria da renda na 

família. Por outro lado, essa ação pode conduzir num futuro próximo ao êxodo rural. 

Este fato é extremamente preocupante, e vem acontecendo de maneira cada vez mais 

frequente, remetendo-nos a seguinte reflexão: o que será da sociedade, se os filhos 

de pequenos agricultores optarem por continuar seus estudos e trabalhar na cidade 

em detrimento a permanência na agricultura? 

Acredita-se que, se esse esvaziamento (dentre vários motivos, como a saída dos 

jovens da área rural) se intensificar, poderá comprometer a sobrevivência da 

agricultura familiar e consequentemente a produção de alimentos para o 

abastecimento da população urbana, em especial. 

Ainda vinculado à questão acima, foi questionado o grau de escolaridade dos 

pequenos agricultores, que neste caso inclui o homem e a mulher, residentes na 

propriedade.  

Dos 21 questionários aplicados identificou-se que, apenas uma pessoa do sexo 

masculino não estudou (analfabeto), este é de descendência africana e se diz 

descendente de escravos e por este motivo não estudou; não foi identificada nenhuma 

pessoa do sexo feminino analfabeta.  

Do total dos entrevistados, 10 pessoas do sexo masculino e 11 do sexo feminino têm 

o ensino fundamental (1º grau) incompleto; sendo que nove homens e cinco mulheres 

têm o ensino fundamental (1º grau) completo; uma mulher com ensino médio (2º grau) 

incompleto; um homem e uma mulher com curso técnico, e uma mulher com ensino 

superior.   

Com base nisso, percebe-se que há um nível de formação variado entre os pequenos 

agricultores, contudo, o que predomina é a baixa escolaridade (ensino fundamental 

incompleto), 52,63% de homens e 57,89% mulheres. Constata-se também que, de um 

modo geral, a mulher tem uma escolaridade mais baixa que o homem, mas, 

considerando o ensino técnico, o ensino médio e ensino superior, as mulheres 

apresentam uma incidência de permanência maior na formação. 
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Esta relação da baixa escolaridade interfere diretamente na vida do agricultor e do 

consumidor, pois aí surgem as dificuldades relatadas pelos agricultores de entender 

algumas informações como, as bulas dos insumos agrícolas, pois estas fazem uso de 

termos técnicos o que dificulta o seu entendimento. Este fator em parte é determinante 

na questão ambiental, pois para seguir as normas deve-se ter um bom entendimento 

dos termos técnicos descritos. 

Os dados nos mostraram uma situação preocupante, pois 34,09% usam herbicidas, 

31,82% fazem uso de fungicidas, 27,27% aplicam inseticidas em suas lavouras e 

6,82% aplicam também pesticidas. Sendo que todos os agricultores do sistema de 

produção convencional usam algum tipo de agrotóxico em suas lavouras. 

Dos 21 entrevistados, 18 são agricultores que produzem hortifrutigranjeiros pelo 

sistema convencional e, estes afirmam que o sistema convencional é a forma de 

manejo adequado ao seu sistema de produ«o e disseram que; ñsempre trabalharam 

assim, não pensam em mudar, pois necessitam de menor mão de obra o que torna a 

propriedade mais rent§velò. Portanto, percebe-se que diante das colocações dos 

agricultores, a tendência é de que a produção convencional prevaleça, ao menos 

enquanto os agricultores ansiarem por quantidade e não optarem por qualidade. 

Porém percebe-se, que algumas inserções de mudança estão sendo incorporadas no 

sistema convencional. Acredita-se que seja pela necessidade de manutenção de uma 

qualidade maior do solo e consequentemente da água. 

Já no que se refere ao sistema de produção adotado pelos agricultores, pode ser 

observado, que a porcentagem de produtores orgânicos nesta localidade é 

relativamente pequena. Do total de vinte e um agricultores, dezoito fazem o uso do 

sistema convencional de produção e apenas três optaram pela produção 

ecologicamente correta. 

Os motivos, que levaram os produtores orgânicos, acima citados, a optarem por este 

sistema, s«o distintos. Os mesmos alegam que: ñ® por causa da sa¼de, da vida e para 

sair do venenoò. Outro respondeu, enfatizando: ñfoi porque escolhemos isso para a 

nossa mesa e queremos isso para o nosso pr·ximoò. Fatos estes que n«o s«o levados 

em conta pelos agricultores do sistema de produção convencional, mas, são 

considerados fatores como baixa mão de obra utilizada, alta produtividade e a 

facilidade do manejo. 

A figura 01 mostra o cultivo de couve-flor no sistema de produção agroecológico. 

Nesta imagem, nota-se a proliferação de plantas daninhas em meio à produção, que 
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acaba se tornando um problema, pois o agricultor não dá conta do manejo adequado, 

por ter pouca mão de obra, fazendo com que o produto cultivado não se desenvolva 

conforme o desejado. 

 

 

Figura 01: Produção de Couve-flor no sistema agroecológico. 
Fonte: (GÖTZKE, 2013). 

 

Mas apesar da proliferação de plantas daninhas este sistema ainda oferece um 

produto mais saudável e isso agrega valor, fazendo com que o preço do produto final 

seja diferenciado, o que é recompensador para o agricultor, além de não causar 

impactos ao meio ambiente. 

 Assim como os produtores orgânicos, os adeptos ao sistema de produção 

convencional, também alegaram os mais variados motivos para a escolha do sistema 

de produção que utilizam. 

Quanto a este sistema o entrevistado E disse que; ñquando comecei a plantar n«o 

existia a org©nica e a convencional ® mais pr§ticaò. O agricultor G falou que escolheu 

o modo convencional por que: ñn«o tem outro jeito de matar os óbichosô [se referindo 

aos insetos que atacam as plantas] e que de primeiro n«o precisava usar venenoò. 

Segundo os agricultores, o sistema de produção convencional se destaca devido a 

sua facilidade de manejo e pela alta produtividade. A facilidade de produzir em 

canteiros plastificados com cobertura de lonas plásticas, evita a erosão e a 

proliferação de plantas daninhas, além de proteger a cultivar de fungos e bactérias e, 

para facilitar o manejo, é feita a aplicação do herbicida entre os canteiros, como se 

pode observar na figura 02, a qual mostra o cultivo de pimentão no sistema 

convencional. 
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Figura 02: Produção de pimentão no sistema convencional. 
Fonte:(GÖTZKE, 2013). 

 

Quando os agricultores foram questionados sobre a utilização dos agrotóxicos, todos 

responderam que fazem uso dos mesmos, com a exceção dos três produtores 

orgânicos. 

Ainda no que se refere ao manejo e uso dos agrotóxicos, 100% dos agricultores 

responderam estar cientes da necessidade do uso de Equipamentos de Proteção 

Individual (EPIs), porém, relatam que usam apenas calças e botas e os demais 

equipamentos não são utilizados.  

Os dados nos mostram uma situação preocupante, pois 34,09% usam herbicidas, 

31,82% fazem uso de fungicidas, 27,27% aplicam inseticidas em suas lavouras e 

6,82% aplicam também pesticidas. Cabe salientar que, em muitas propriedades, não 

é usado apenas um tipo de insumo, mas todos podem acabar sendo utilizados em 

uma mesma cultura. 

Os agricultores também afirmaram ter conhecimento de que o uso dos agrotóxicos de 

forma incorreta pode causar diversos problemas a sua saúde, ao meio ambiente e 

para as demais pessoas que vierem a consumir produtos contaminados.  

A partir dessa contextualização, percebe-se que há a utilização de forma considerável 

de agrotóxicos na localidade de Passo do Pilão e fica claro que isso pode trazer sérias 

consequências ao homem e ao meio ambiente em curto, médio e longo prazo.  

Os tipos de problemas que os agrotóxicos trazem para as pessoas e para o meio 

ambiente são muitos. No meio ambiente um dos problemas mais comuns são, a 

contaminação do solo, de lençóis freáticos e de corpos hídricos. Quanto à saúde 

humana, esta pode ser afetada de diversas maneiras: no momento da aplicação nas 

lavouras, ao manusear com os produtos durante o período de carência e ao consumir 

um produto contaminado. 
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Diante de toda a discussão, compreende-se que a comunidade do Passo do Pilão é 

um sistema complexo, e que possui entrada e saída de energia de forma constante. 

A organização e a forma de trabalho dentro de cada propriedade mostram a relação 

que cada família estabelece com o meio ambiente. Esta relação se mostra mais 

harmoniosa quando se traz a realidade dos agricultores orgânicos, sendo apenas três 

na totalidade.  

Destaca-se por outro lado, que dentro deste sistema, considerado complexo, os 

agricultores convencionais exercem predomínio e acabam por interferir através de 

suas ações no espaço geográfico da localidade do Passo do Pilão. A forma como 

utilizam o espaço, com a produção baseada na inserção de insumos agrícolas, pode 

de forma direta ou indireta comprometer a qualidade dos produtos cultivados na forma 

orgânica. O mapa a seguir (Figura 03), mostra a dispersão das propriedades na área 

de estudo. 

Com base na figura 03 e compreendendo a realidade da área de estudo, indaga-se 

sobre a seguinte questão: se as famílias que cultivam os produtos orgânicos estão 

inseridas no mesmo espaço de produção convencional, já sentem certa dificuldade 

para se manter isentos aos agrotóxicos, então, como podem levar adiante este tipo 

de produção em que não se tem o mínimo controle sobre a deriva ou outras 

intervenções negativas? 

Essa questão nos mostra que um sistema maior exerce influência em um sistema 

menor, trocando energia e matéria, que na maioria das vezes, não conduz para o seu 

equilíbrio. 

Assim, entende-se que a troca de matéria e energia no seu interior se faz de forma 

direta entre os componentes que fazem parte desse processo, os quais podem ser 

entendidos a partir da representação feita, com base no mapeamento dos pontos das 

propriedades inseridas nessa análise.  

Para haver uma sincronia maior entre a sociedade e a natureza, analisando cada 

realidade estudada, necessita-se levar em consideração as potencialidades e 

limitações que o espaço estudado possui, para que a partir de ações de planejamento 

e manejo possam ser efetivados. Contudo, compreende-se que a mudança passa 

acontecer quando as idéias são articuladas de forma conjunta nas diferentes esferas 

do planejamento (propriedade, órgãos de planejamento local e regional). 
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Nesse sentido, espera-se que esta pesquisa, a partir de uma abordagem geográfica 

integrada, possa apontar caminhos e ou possibilidades de um novo olhar voltado à 

perspectiva da sustentabilidade, mantendo um ambiente com maior qualidade e com 

suas complexidades sendo consideradas. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Sabe-se que a relação da sociedade com a natureza é bastante complexa, pois o ser 

humano sempre precisou da natureza para sua sobrevivência. Portanto, ao longo da 

história da humanidade, tem se percebido um comportamento inadequado da 

sociedade em relação ao meio ambiente, em que o homem através das técnicas de 

produção, extrai os recursos naturais, não permitindo a natureza a sua recomposição 

de forma equilibrada. 

Nesse contexto, a referida pesquisa teve como proposta, fazer uma análise 

geográfica, considerando o modo de produção agrícola e a relação da comunidade 

com o meio ambiente nas propriedades inseridas no Passo do Pilão-Pelotas-RS.  

Considerando-se o que foi analisado e discutido ao longo do trabalho, cabe lembrar a 

importância de se realizar um planejamento do espaço antes de iniciar qualquer 

atividade antrópica, principalmente quando se refere às atividades de considerável 

impacto ambiental como é o caso da agricultura convencional. 

Tendo em vista o planejamento, esta região se configura como a melhor unidade de 

estudo a ser adotada, devido ao fato de que na mesma ocorre um interrelacionamento 

com os fatores humanos, físicos, social e econômico. 

Nesse contexto, a não realização de um planejamento do espaço pode resultar nos 

impactos observados como; contaminação do solo, dos corpos hídricos, dos seres 

humanos e dos produtos agrícolas comercializados, mesmo aqueles tidos como 

orgânicos que podem acabar sendo contaminados devido ao complexo sistema em 

que estão inseridos. 

No que se refere à identificação e análise dos impactos socioambientais, ao longo do 

trabalho tratou-se dos que foram observados em campo e com a realização das 

entrevistas. Os impactos verificados podem causar a contaminação dos agricultores, 
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do solo, dos corpos hídricos e a produção agrícola produzida nesta comunidade e 

consumida pela população. 

Tendo-se em vista o que foi exposto, acredita-se que a ordem dos impactos 

socioambientais da área de estudo é principalmente de natureza antrópica, pois as 

atividades humanas realizadas na localidade de Passo do Pilão contribuem para esta 

situação.  

A partir da realização das entrevistas obteve-se subsídios para o desenvolvimento da 

pesquisa. Assim sendo, conseguiu-se algumas informações sobre a área de estudo, 

como qual era a situação do local quando foram morar naquele lugar e quais cuidados 

que os mesmos mantêm com o meio onde trabalham e residem. Entretanto, tais 

informações somente poderiam ser fornecidas, detalhadamente, por quem vive nesta 

área de estudo.  

Sobretudo, houve uma questão social que chamou a atenção no meio rural, que foi o 

baixo nível de escolaridade entre os agricultores entrevistados. Assim, percebeu-se 

que são necessários maiores investimentos em educação rural, pois daí surgem as 

dificuldades relatadas pelos agricultores de entender algumas informações como, as 

bulas dos insumos agrícolas, pois estas fazem uso de termos técnicos o que dificulta 

o seu entendimento. Este fator em parte é determinante na questão ambiental, pois 

para seguir as normas deve-se ter um bom entendimento dos termos técnicos 

descritos. 

Ainda em relação ao meio rural, é preciso ressaltar junto à população a importância 

de dar o destino correto ao lixo, principalmente às embalagens vazias de agrotóxicos, 

as quais representam um risco para a qualidade ambiental. 

Outro fato que precisa de maior reflexão é o caso da produção orgânica, esta se 

encontra intercalada em meio às lavouras convencionais, o que aponta alguns 

agravantes com a deriva de agrotóxicos e a contaminação da água, que interfere na 

pureza dos produtos ñorg©nicosò. 

Foi possível também notar que, de acordo com as condições gerais e estruturais, os 

moradores atualmente estão em boas condições financeiras, porém nem todos estão 

satisfeitos com a atual situação da comercialização de seus produtos.  

Constatou-se também que apesar de todos os agricultores terem conhecimento sobre 

o uso e os malefícios causados pelos agrotóxicos, não fazem o uso adequado dos 

equipamentos de proteção e ainda tem sérios problemas com o descarte das 

embalagens dos mesmos.  
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Como forma de mitigar os impactos causados pela produção agrícola, sugere-se que 

a Secretaria de Planejamento Agrícola e de Meio Ambiente ou órgãos competentes, 

estabeleçam um plano de ação para difundir a educação ambiental entre os 

agricultores, não só desta localidade, como em toda zona rural e da população em 

geral, a fim de conscientizar a sociedade da importância de conservar o ambiente 

onde vive. 

Há um grande potencial de produção nesta localidade, pois com um pequeno esforço 

torna-se possível a preservação. Como notou-se, alguns agricultores já estão 

adotando algumas formas de manejo como as roçadas entre os canteiros e, o uso de 

cobertura morta (mulching). Estas são ações de alguns dos agricultores para evitar a 

erosão do solo e prevenir a proliferação de plantas daninhas, o que já é um passo 

para a sustentabilidade da agricultura. Pois além de prevenir, como já foi citado 

anteriormente, diminui a mão de obra dos agricultores.  

E por fim, ressalta-se a importância do planejamento do espaço geográfico adotando-

se critérios saudáveis para a produção dos hortifrutigranjeiros, tendo em vista a 

necessidade cada vez maior da conservação dos recursos hídricos, do solo e do meio 

ambiente como um todo. 
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RESUMO 

 

O Brasil possui um índice de desigualdade social muito elevado, o que está 
diretamente relacionado com a forma de distribuição de terras. Em contraponto a isso, 
surge o MST que a anos vem lutando pela reforma agrária e pautando um modelo de 
produção mais sustentável, necessitando desta forma, um amparo técnico que venha 
ao encontro de suas reais demandas e anseios. Neste contexto o programa de 
ATES/RS vem prestando assessoria técnica, social e ambiental para os 
assentamentos do Rio Grande do Sul. No decorrer do trabalho o programa aderiu 
como meta a sistematização de experiências agroecológicas nos assentamentos de 
reforma agrária, sendo a partir desta proposta que o objetivo deste trabalho se 
constrói, buscando compreender a importância que estas sistematizações tem para 
as diferentes entidades que atuam na esfera do programa de ATES/RS. A 
metodologia se deu pelo estudo de fontes secundárias e entrevistas semi estruturadas 
com representantes destas entidades (INCRA, MST, COPTEC, CETAP e EMATER). 
Após análise, não se encontram grandes divergências nos posicionamentos das 
diferentes entidades, porém as percepções se transcendem de acordo com o contexto 
de atuação de cada uma. De modo geral compreendem este processo como uma 
forma de mostrar a viabilização da permanência das famílias nos assentamentos 
perante construção da agroecologia, se colocando como protagonistas neste 
processo e dando alternativas à agricultura convencional. Todo esse acúmulo 
sistematizado é de suma importância para a construção conjunta de políticas públicas 
voltadas para a agroecologia, que busquem articular preocupações sociais com o 
meio ambiente e produção de alimentos saudáveis para o fortalecimento da 
agricultura familiar. 
 

ABSTRACT  

 

 Brazil has a very high rate of social inequality, which is directly related to the form of 
land distribution. In contrast to this, the MST appears that the years has been fighting 
for agrarian reform and basing a model of more sustainable production, requiring thus 
a technical protection that meets their real needs and desires. In this context the 
program ATES / RS has been providing technical, social and environmental advice to 
the settlements of Rio Grande do Sul. During the work the program joined the goal of 
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systematizing agroecological experiences in agrarian reform settlements, and from this 
proposal the objective of this work is built, trying to understand the importance that 
these have systematizations for different entities working in the sphere of the ATES / 
RS program. The methodology is given by the study of secondary sources and semi-
structured interviews with representatives of these entities (INCRA, MST, COPTEC, 
CETAP and EMATER). After analysis, there are no large differences in the positions 
of the different entities, but the perceptions transcend according to the context of 
performance of each. Generally understand this process as a way to show the 
feasibility of the permanence of families in the settlements before construction of 
agroecology, posing as participated in the process and giving alternatives to 
conventional agriculture. All this systematic accumulation is critical for the joint 
construction of facing agroecology, which seek to articulate social concerns for the 
environment and healthy food production for strengthening family agriculture policies. 
 
Palavras-chave: assessoria técnica, reforma agrária, agroecologia, políticas públicas. 

 

Keywords: technical advice, agrarian reform, agroecology, public policies. 

 

Eixo 2- Soberania Alimentar, Agroecologia e Educação Ambiental  

 

INTRODUÇÃO 

 

 

Diante da análise da trajetória do MST como movimento e de seus sujeitos que há 

anos vem lutando pela reforma agrária de uma forma legítima, porém criminalizada 

por alguns setores da sociedade, é essencial que se pense em uma assistência 

técnica que atenda a real demanda destas famílias, desta forma percebe-se que o 

programa de ATES/RS vem de encontro com esta proposta, por prestar assessoria 

técnica, social e ambiental de forma integral e continuada.    

Na busca de estilos de desenvolvimento rural mais sustentáveis, a agroecologia é 

pautada nos assentamentos por ir de encontro com a construção de uma sociedade 

mais justa, saudável e soberana. Desta forma após identificar em diferentes famílias 

e realidades a construção destes estilos, o programa de ATES/RS atribuiu como meta 

sistematizar estas experiências que se dão em contextos diferenciados, agregando 

assim acúmulos distintos com princípios agroecológicos.  

Tendo o objetivo de compreender, analisar e discutir a importância que as diferentes 

entidades envolvidas no programa de ATES/RS atribuem a sistematização das 

experiências agroecológicas realizadas em 2013 por este programa, o trabalho irá 
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proporcionar a leitura de bases conceituais em relação à teoria da sistematização e a 

agroecologia permitindo compreender sua relação com a reforma agrária e como a 

sistematização destas experiências se tornaram uma meta no programa de ATES/RS.  

Desta forma após considerar a metodologia utilizada, o trabalho pontua sucintamente 

todas as experiências agroecológicas utilizadas e as diferentes impressões e 

ponderações expostas pelas diferentes entidades referente a sistematização destas, 

com o intuito de contextualizar uma base estrutural para posterior análise e discussão 

destas percepções.  

 

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

A agroecologia na reforma agrária 

 

Se há alguns anos a Agroecologia era vista como algo distante dos debates sobre 

desenvolvimento rural, hoje percebe-se sua crescente inserção no reconhecimento 

público, frente as intervenções populares e políticas públicas nascentes à esse meio.   

Conforme Caporal e Costabeber (2004), a consolidação da Agroecologia como 

enfoque científico é dada na medida em que este campo de conhecimento se constrói 

com outras disciplinas científicas, saberes, conhecimentos e experiências dos 

agricultores, proporcionando assim o estabelecimento de marcos conceituais, 

metodológicos e estratégicos melhor orientando não só o desenho e manejo de 

agroecossistemas sustentáveis, mas ainda em processos de desenvolvimento rural 

sustentável. Buscando nos conhecimentos e experiências já acumuladas, por 

exemplo, um método de intervenção que, além de manter coerência com suas bases 

epistemológicas79, contribua no processo das transformações sociais necessárias 

para a construção de padrões de consumo e produção sustentáveis.  

Dada sua importância na desconstrução da hegemonia produtiva, a agroecologia se 

torna cada vez mais evidente na luta de diferentes movimentos sociais e coletivos 

organizados. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) coloca a 

                                            
79 Segundo Noorgard (1989), as bases epistemológicas da Agroecologia mostram que, historicamente, a evolução 

da cultura humana pode ser explicada com referência ao meio ambiente, ao mesmo tempo em que a evolução do 

meio ambiente pode ser explicada com referência à cultura humana. 
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agroecologia como proposta para os assentamentos na reforma agrária, pela 

necessidade não só de ganhar a terra, mas construir novas relações sociais na 

agricultura, no sentido de combater a dependência, exploração e a degradação das 

áreas. Porém o que se observa é que as iniciativas da construção da agroecologia 

neste meio ainda são tímidas e pontuais (GOMES & SILVEIRA, 2002). 

Segundo Costa Neto (2000), verifica-se a pauta da sustentabilidade no MST desde 

seu primeiro congresso nacional, em 1985.  Onde, de acordo com Veras (2005), doze 

anos mais tarde, o movimento cria relações mais próximas com instituições 

ambientalistas, encontrando assim iniciativas que busquem um modelo alternativo de 

produ«o, englobando neste momento o termo ñagroecologiaò, o que posteriormente 

refletiu nas ações do governador do estado em 1999, que reestruturou as políticas de 

crédito voltadas para a construção de um modelo agrícola com bases na agroecologia 

e na agricultura familiar, incluindo assim os seguimentos que historicamente foram 

marginalizados na sociedade. 

Após a I Conferência Estadual de Reforma Agrária (RS) e a Jornada de Agroecologia 

em 2003, o MST intensifica sua participação na organização de encontros, jornadas e 

congressos voltados para o desenvolvimento sustentável e agroecologia. E nesta 

caminhada se somam diversas lutas no sentido de aproximar cada vez mais a 

agroecologia da realidade dos agricultores assentados. Entre elas, segundo Sampaio 

(2001) somam-se constru«o de um documento ñProjeto Popular para o Brasilò onde 

o MST aponta agroecologia como o caminho para a reforma agrária e para a 

agricultura familiar. 

A agroecologia torna-se neste contexto, um instrumento de luta não só política que ao 

mesmo tempo busca construir experiências produtivas alternativas ao modelo 

dominante. Entende-se que seja esse o elo que permite vincular a agroecologia a um 

projeto mais amplo de transformação da sociedade pautado pelo MST, mesmo 

considerando seus limites para isso. 

 

 

A sistematização de experiências no programa de assessoria técnica, social e 

ambiental (ATES) 

 

Segundo Caporal (2006), o programa de ATES se destina a atender exclusivamente 

assentamentos de reforma agrária no estado do Rio Grande do Sul, propondo uma 
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extensão rural com nova referência teórica e com viés agroecológico. Tendo como 

objetivo assessorar técnica, social e ambientalmente os Projetos de Assentamentos 

criados pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), 

conseguindo nortear uma nova dimensão de atuação que busque compreender as 

particularidades dos agroecossitemas, dando novos enfoques metodológicos, 

priorizando a participação dos diferentes segmentos que compõem os assentamentos 

e tendo como um dos eixos norteadores a agroecologia (SILVA & ARAÚJO, 2008). 

Segundo Rigo (2012), a organização dos serviços de ATES se construiu através do 

agrupamento dos assentamentos por regiões, formando assim os vinte núcleos 

operacionais (NOôs) existentes (figura 1), os quais se distribuíram através da 

ponderação das características específicas de cada região. 

 

 

Figura 1- Mapa do RS com a divis«o territorial dos NOôs da ATES 

Fonte: Adaptado a partir do projeto básico de ATES (INCRA SR 11/RS, 2008). 

 

O mesmo autor coloca que a operacionalização da ATES no RS ficou a cargo das 

equipes nos NOôs, que somam cerca de 137 t®cnicos organizados nas diferentes 

prestadoras de serviço, sendo elas: a Empresa de Assistência Técnica e Extensão 

Rural (EMATER), a Cooperativa de Prestação de Serviços Técnicos (COPTEC) e o 

Centro de Tecnologias Alternativas Populares (CETAP), contribuindo desta forma com 

mais 13 mil famílias assentadas, atuado segundo as normas nacionais do Manual 

Operacional do Programa de ATES. O programa ainda conta com um Termo de 

Cooperação Técnica junto a Universidade Federal de Santa Maria ï USFM, visando 

o apoio técnico e metodológico ao programa. 
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Segundo Dalbianco (2010) a ampliação das relações estabelecidas com o governo e 

as entidades privadas ou sem fins lucrativos promoveu uma contrarreação da 

Controladoria da União e do Poder Judiciário que passaram a monitorar e atuar de 

forma mais intensa na formulação e implementação das políticas públicas. Uma 

destas medidas foi a criação de uma estrutura de metas pré-definidas para a 

operacionalização do serviço que entrou e vigência no programa de ATES/RS em 

2009. Já o cronograma de metas a partir de 2010, passou a ser construído também 

junto dos conselhos regionais80 e estaduais81 de ATES. 

Assim no segundo semestre de 2012, a partir do diagnóstico de que a ATES não tinha 

como prática o registro dos trabalhos que são realizados nos assentamentos, da 

necessidade de colocar em evidência as experiências de ATES que tem como objetivo 

o desenvolvimento de práticas agroecológicas nos assentamentos e da necessidade 

de promover um processo de troca de experiências no programa surge a pauta da 

sistematização das experiências agroecológicas nos conselhos estaduais de ATES.  

Desta forma a atividade se torna uma das metas do programa, buscando proporcionar 

uma troca de experiência entre os atores envolvidos com o desenvolvimento dos 

assentamentos, assim como tornar conhecido o trabalho de incentivo a transição 

agroecológica que vem sendo desenvolvido pelas famílias assentadas com apoio do 

programa de ATES. 

 

 

Caracterização das entidades envolvidas no programa de ATES/RS 

 

O INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

 

Segundo Dalbianco (2010) em função do êxodo rural e do aumento da pobreza no 

campo na década de 70, criou-se uma conjuntura de grandes repressões sociais, 

levando assim o governo Castelo Branco à criação do INCRA, ligado ao Ministério da 

                                            
80Segundo o projeto básico (INCRA SR 11, 2008), tem a função de discutir as ações da ATES, trazendo 
a contribuição das famílias e nivelando informações, gerando assim um documento de produção 
coletiva, que ajudaria a avaliar as atividades desenvolvidas pela prestadora.  
81 De acordo com o anual operacional de ATES de 2008, tem como objetivo promover um espaço de 
diálogo e articulação entre os diferentes níveis de governo, os beneficiários do programa, movimentos 
sociais e organizações da sociedade civil, para discutir a implementação do programa de ATES no 
estado, propor ações de melhoria e aperfeiçoamento das atividades do programa. (INCRA, 2008, p. 
22). 
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Agricultura. Esta estrutura é uma autarquia federal criada pelo Decreto 1.110 de nove 

de julho de 1970, que inicialmente tinha como objetivo promover a ocupação de áreas 

desocupadas do território nacional, por processos de regulação fundiária, tendo 

atribuição para a redistribuição de terras através do atributo constitucional da 

desapropriação, o que colonizou muitas áreas, mas pouco modificou a estrutura 

fundiária existente na época. Hoje o INCRA esta implantado em todo o território 

nacional através de trinta superintendências regionais, com a missão prioritária de 

realizar a reforma agrária, manter o cadastro nacional e administrar as terras públicas 

da união.(INCRA, 2011).  

 

MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra)  

 

O MST inicia sua organização no final da década de 70, na região Centro-Sul do país 

em meio a articulação da luta pelo direito a terra, sendo formalizada sua criação no 

Primeiro Encontro Nacional de Trabalhadores Sem Terra, sediado em Cascavel (PR) 

em janeiro de 1984. De acordo com MST (2009), o movimento esta presente em todo 

o país, onde desde sua fundação se organiza em torno de três objetivos principais: 

lutar pela terra, por reforma agrária e por uma sociedade mais justa e fraterna.  

O movimento participa de articulações e organizações que se propõem na 

transformação da sociedade como o Fórum Nacional da Reforma Agrária, da 

Coordenação dos movimentos sociais, campanhas permanentes e conjunturais, 

constituindo a Via Campesina que unifica os movimentos sociais do campo dos cinco 

continentes. Desta forma não se abstém de se organizar de forma mais especifica, 

em setores como o de produção, saúde, gênero, comunicação, educação, juventude, 

finanças, direitos humanos entre outros. 

Observando os dados dispostos pelo INCRA (2013)cerca de 1.258.205 famílias foram 

assentadas em todo o país até o ano de 2012, aonde mesmo depois de assentadas 

as famílias permanecem organizadas no movimento, pois os latifúndios 

desapropriados para assentamentos geralmente possuem poucas benfeitorias e 

infraestrutura, vendo na organização coletiva uma forma de conquistarem seus 

direitos básicos. Segundo Gomes e Silveira (2002) vem se percebendo significativos 

avanços na questão da educação, assistência técnica e na dinamização das 

cooperativas do movimento, porém com a ponderação de que nem todos os 

assentamentos contemplam esta realidade.  
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COPTEC (Cooperativa de Prestação de Serviços Técnicos Ltda)  

 

Fundada em 1996, a COPTEC é uma sociedade cooperativa de prestação de serviços 

técnicos em áreas de reforma agrária do Rio Grande do Sul, que através de 

metodologias participativas busca o desenvolvimento sustentável dos assentamentos. 

A atuação da cooperativa é contemplada em mais de 135 assentamentos, distribuídos 

em 36 municípios do estado, pelo acompanhamento intensivo e orientação técnica de 

mais de 120 profissionais aos núcleos de famílias assentadas, resultando na 

elaboração de diagnósticos, estudos e projetos técnicos (COPTEC, 2009). 

 

CETAP (Centro de Tecnologias Alternativas Populares) 

 

Segundo Vedovatto e Eduardo (2013) o CETAP é uma organização civil de Utilidade 

Pública e com Fins Filantrópicos, que foi criada em 1986 pela motivação da conjuntura 

regional do Alto Uruguai (RS) de crise sócio-ambiental, advinda da ñrevolu«o verdeò. 

Neste contexto os técnicos, agricultores e organizações buscaram na criação do 

CETAP um espaço para construir outra proposta tecnológica, de organização da 

produção e de desenvolvimento rural.  

Segundo Schreiner (2013) o centro atua em seis micro-regiões do estado (Planalto, 

Alto Uruguai, Médio Alto Uruguai, Altos da Serra, Campos de Cima da Serra e Encosta 

da Serra) tendo como missão contribuir para a afirmação da agricultura familiar e suas 

organizações, atuando na construção da agricultura sustentável com base em 

princípios agroecológicos. 

 

EMATER/RS (Associação Riograndense de Empreendimentos de Assistência 

Técnica De Extensão Rural)  

 

De acordo com o estatuto da EMATER esta é uma associação fundada em 1977, com 

personalidade jurídica, de direito privado, sem fins lucrativos ou econômicos. Desta 

forma, segundo Ely (2009), a empresa presta serviços de assistência técnica e 

extensão rural às municipalidades mediante convênio, onde recebe recursos 

governamentais que são repassados a ASCAR, a fim de que realize o custeio das 

suas despesas, considerando que possui certos privilégios, como entidade de 

utilidade pública. São mais de dois mil empregados, atendendo agricultores familiares, 
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quilombolas, pescadores artesanais, indígenas, assentados, contribuindo assim com 

mais de 250 mil famílias com áreas em mais de 480 municípios. (EMATER/RS, 2009). 

 

A sistematização de experiências 

 

De acordo com PESA (2004), a sistematização de experiências surgiu em 1980, com 

a necessidade que profissionais vinculados ao Centro de Estudos do Terceiro Mundo 

(Ceestem) sentiram em resgatar e tornar público algumas experiências em que 

vinham trabalhando, caracterizando-se assim como uma prática de educação popular. 

 Berdegué et al (2002) observa que a sistematização trata-se de um processo de 

reflexão crítica sobre uma experiência concreta, buscando estimular processos de 

aprendizagem, sendo assim um processo metodológico que busca ñorganizarò ou 

ñordenarò, pelos atores diretos da experi°ncia, um conjunto de pr§ticas, 

conhecimentos, ideias, dados, entre outros que no momento se encontram dispersos 

e desordenados. 

Conforme Berdegué, Ocampo e Escobar (2002), a sistematização tem como objetivo 

facilitar que os sujeitos dos processos se envolvam na construção da aprendizagem 

e na geração de novos conhecimentos a partir das experiências, buscando 

desenvolver a capacidade de tomar melhores decisões com mais autonomia. Desta 

forma Jara (2006), aponta que é necessário ressaltar o caráter de reflexão critica que 

a sistematização busca, transcendendo a ideia simplória que esta se pauta apenas 

por um relato ou publicação. A sistematização deve permitir a rediscussão da própria 

prática pelos envolvidos, descobrindo assim a lógica do processo vivido, os fatores 

interferentes e como estes se colocam e relacionam-se. Assim pode-se compreender 

que a sistematização de experiências é também uma forma de valorização do saber 

popular e do processo de gestão desenvolvido pelos sujeitos no seu dia-a-dia, 

ressaltando-se que o importante não é apenas o resultado atingido, mas 

especialmente, o caminho através do qual se chega a esse resultado (BARNECHEA, 

2002). 

 

METODOLOGIA 

 

Com base em Demo (1995) e Haguette (2001), a pesquisa se utilizou de uma 

abordagem descritiva e qualitativa para entender os processos de cada núcleo e sua 
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interferência na esfera abordada, pois se trabalhou com uma série de informações 

que não podem ser medidas, mas são passíveis de ser interpretadas, podendo ser 

atribuídos significados a esses conhecimentos.  

Para compreender a importância das sistematizações agroecológicas, foi inicialmente 

necessário se basear na análise de fontes secundárias, através da revisão de 

literatura, de documentos oficiais (INCRA, MST, EMATER) e registros documentais 

das prestadoras de serviço do programa de ATES, no qual se refere às 

sistematizações organizadas por núcleo operacional. 

 Em um segundo momento o estudo se orientou pela análise e agrupamento das 

sistematizações agroecológicas, por entrevistas semi-estruturadas com informantes 

qualificados e representativos de suas esferas de atuação que contemplam o INCRA, 

o MST, COPTEC, CETAP e a EMATER. 

O universo da pesquisa ou população é formado pela totalidade de18 experiências 

agroecológicas sistematizadas pelas prestadoras de serviço do programa de ATES 

nos diferentes assentamentos da reforma agrária do Rio Grande do Sul e 

principalmente pela análise da colocação das diferentes entidades envolvidas neste 

âmbito que se transcendem pelas cinco entrevistas realizadas com representantes 

destes meios. As percepções de cada entidade foram captadas pelas seguintes 

fontes: Nelson Araújo como chefe da Divisão de Desenvolvimento de Projetos de 

Assentamentos representando o INCRA/RS, Dionir Miguel Wolff como dirigente 

estadual do MST, Álvaro de La Torre como coordenador da COPTEC, Mário Gusson 

como coordenador do núcleo operacional de Vacaria representando o CETAP e 

Córdula Eckert como gerente estadual de Planejamento da Emater/RS-Ascar e 

coordenadora estadual das sistematizações de experiências.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

Sistematizações agroecológicas do programa de ATES/RS 

 

O trabalho analisa a importância das 18 sistematizações de experiências 

agroecológicas citadas abaixo, que foram desenvolvidas nos diferentes núcleos 

operacionais do programa de ATES no Rio Grande do Sul. As experiências foram 

documentadas pelas equipes técnicas das prestadoras de serviço do programa 
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conforme a metodologia proposta pela cartilha de C·dula Eckert ñOrienta»es para 

Elabora«o de Sistematiza«o de experi°nciasò. 

As experiências que proporcionam este estudo são as seguintes: 

 

¶ Núcleo operacional de Vacaria: Produção diversificada e agroecológica para 

comercialização na feira ecológica de Sananduva; 

¶ Núcleo de Pinheiro Machado: Transição agroecológica no município de Pedras 

Altas e comercialização em feiras; 

¶ N¼cleo de SantôAna do Livramento: Estrat®gias de gest«o coletiva da unidade 

de produção no assentamento Frutinhas; 

¶ Núcleo de Herval: Produção orgânica de morangospela agricultora Marta Ines 

Fernades, no Assentamento São Virgílio; 

¶ Núcleo de Canguçu: Produção de sementes agroecológicas realizadas pela 

família Malmann no Assentamento União; 

¶ Núcleo de Eldorado do Sul: Permanência das famílias no Assentamento 

Apolônio de Carvalho através da produção do arroz orgânico vinculado ao Programa 

de Aquisição de Alimentos; 

¶ Núcleo deJóia:Formação continuada em agroecologia e gestão rural para 

estudantes da escola Escola Dr. Edmar Kruel; 

¶ Núcleo Julho de Castilhos: Estratégias de assistência técnica adotadas pelos 

extensionistas da EMATER/RS-ASCAR em três assentamentos e dois 

reassentamentos, localizados no município de Salto do Jacuí-RS; 

¶ Nova Santa Rita:Planejamento do sistema de produção agroecológico na 

unidade da família Vodzik, no assentamento Itapuí Meridional; 

¶ Núcleo de Piratini:Trabalho de integração agroecológica de produção de mel e 

sementes no assentamento Conquista da Liberdade; 

¶ Nucleo de São Gabriel: Produção de Arroz orgânico no assentamento Novo 

Horizonte II; 

¶ Núcleo de São Luis Gonzaga: Produção agroecológica da família Ávila, no 

assentamento Ximbocú;  

¶ Núcleo de São Miguel das Missões: Produção sem uso de defensivos químicos 

e de sementes agroecológicas na família Oliveira, no assentamento de Santa Helena; 
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¶ Núcleo de Candiota:Agroindústria familiar com princípios agroecológicos 

localizada no assentamento Jaguarão, no município de Aceguá.  

¶ Núcleo de Tupanciretã: Organização das famílias assentadas para efetivar a 

política pública do PNAE como estratégia para a transição agroecológica.  

¶ Núcleo de Viamão: Gestão comunitária de recursos hídricos na produção 

agroecológica de arroz no assentamento Filhos do Sepé; 

¶ Núcleo da Fronteira Oeste: Cultivo de morangos de base ecológica no 

assentamento Santa Maria do Ibicuí, no município de Manoel Viana. 

 

A importância das sistematizações agroecológicas pelas diferentes entidades 

envolvidas no programa de ATES/RS 

 

Análise da importância das sistematizações através do INCRA 

 

Para o INCRA a importância de realizar a sistematização de experiências 

agroecológicas consiste em poder classificar, ordenar ou catalogar dados e 

informações das experiências desenvolvidas nos diversos assentamentos 

organizando assim um conjunto de elementos (práticas, conhecimentos, ideias, 

dados) que, até então, encontravam-se dispersos.  

 

A decisão de realizar a sistematização das experiências agroecológicas foi 
tomada em conjunto do programa ATES, em função de que nos demos conta 
que passados mais de vinte anos de experiência em ATES no RS e nunca 
nos preocupamos em "registrar", "sistematizar" nossas experiências 
(ARAÚJO, 2013).  

 

 

Esta organização é importante para desenvolver uma reflexão crítica destas 

práticas. O produto da sistematização alimenta o aprendizado dos atores sociais 

envolvidos, permitindo a correção de erros e a potencialização dos processos 

positivos. Acabando por fomentar o aprendizado de outros interessados, podendo ter 

assim um impacto bem mais amplo.  

 

Análise da importância das sistematizações através do MST 
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Perante a entrevista com o dirigente estadual do movimento e assentado Dionir Miguel 

Wolff, é possível visualizar a importância que o movimento reconhece primeiramente 

nas experiências agrecológicas propriamente ditas, por representar uma quebra de 

paradigmas nas famílias assentadas que geralmente se encontram rodeadas pela 

lógica do agronegócio, ponderando que é através das sistematizações que a 

agroecologia vem se desmistificando e se mostrando como alternativa ao modelo que 

exclui os pequenos do campo e que os reprime por pedir respostas apenas 

econômicas de desenvolvimento.  

O que é também é evidenciado por Leite et al (2004), onde se visualiza que após o 

lançamento do I Plano Nacional de Reforma Agrária (IPNRA), a problematização 

frente o desenvolvimento das assentamentos da reforma agrária se tornou uma pauta 

pertinente na sociedade, sendo alvo de críticas redundantes, que se detém a análise 

estritamente econômica-financeira, ocultando outras dimensões que o complexo 

conceito de desenvolvimento trás.  

 

 

O movimento vê que estas sistematizações tem uma contribuição muito 
grande não só para mostrar que a agroecologia da certo, mas pra mostrar 
que os programas governamentais tem sido uma alternativa muito importante 
de viabilizar nossa sobrevivência nesse meio, por que algumas experiências 
mostram como muitas famílias garantem através no PNAE, do PAA 
(WOLFF,2013).  

 

 

O movimento identifica que através das sistematizações há uma possibilidade muito 

maior de transição agroecológica dos lotes. Esta ferramenta cumpre também com 

uma forma de pressionar os órgãos responsáveis para a construção do selo orgânico 

que vem sendo uma demanda do movimento para garantir aos consumidores a 

qualidade do produto e colocar o movimento como protagonista da produção 

diversificada e saudável.  

 

Análise da importância das sistematizações através da COPTEC: 

 

Tendo em vista as ponderações feitas pela coordenação da COPTEC através da 

entrevista com Álvaro de La Torre, esta entidade veio ao longo do tempo 

protagonizando a iniciativa da sistematização das experiências no programa de 

ATES/RS, o que se concretizou como meta do programa em 2012, agregando um 

ambiente favorável e de avanço no trabalho das equipes técnicas.  
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A aplicação da metodologia da sistematização pretende ser uma ferramenta 
a fim de estabelecer uma relação com o público beneficiária em outro 
patamar, que n«o apenas o de mediador das parcas ñpol²ticas p¼blicasò ou 
na mediação das famílias com os órgãos responsáveis pela implantação dos 
assentamentos e suas políticas, ou ainda de responder a demandas de 
tecnológicas, o que caracteriza o técnico como um mero repassador de 
tecnologias disponíveis (LA TORRE, 2013). 

 

 

Desta forma a COPTEC visualiza a importância das sistematizaçõesde uma forma 

mais holística, por ponderar não só o reconhecimento das experiências, mas dos 

sujeitos envolvidos em sua construção e na contribuição deste processo para um 

projeto de sociedade mais justa. 

 

 

A Sistematização destas experiências é a oportunidade que temos de 
valorização do que esta sendo feito, de afirmação destas referências, a partir 
da reflexão da prática (LA TORRE, 2013).  

 

 

Aponta também a importância deste processo por construir um banco de experiências 

capaz de mostrar a potencialidade da agroecologia na viabilidade técnica, econômica, 

social e ambiental das famílias e dos assentamentos em um ambiente político e 

econômico adverso sob a hegemonia do modelo de desenvolvimento baseado nos 

ditames do agronegócio.  

Para a COPTEC as sistematizações contribuem acima de tudo para construção da 

agroecologia em nossa sociedade, porém coloca que esta sozinha não é portadora 

de um novo projeto societário, mas se as experiências em curso trazem em si 

referências de um paradigma distinto do modelo hegemônico do agronegócio muito 

há de contribuição desta para este novo projeto.82 

 

Análise da importância das sistematizações através do CETAP 

 

O CETAP visualiza a importância das sistematizações no sentido de oportunizar a 

expansão do conhecimento por metodologias participativas e por se somar a 

construção da agroecologia como um todo, construindo novos conhecimentos para 

intervir com propostas que sejam coerentes com a diversidade cultural, social e 

ambiental assegurando a produção de alimentos.  

 

                                            
82Entrevista ao coordenador da COPTEC. Santa Maria, dezembro de 2013 
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Acreditamos que é de fundamental importância o processo de 
sistematização para construir referências de resistência para impulsionar 
alternativas agroecológicas e que viabilize a produção, processamento e 
comercialização de alimentos compreendendo os diversos 
agroecossistemas seus limites e potencialidades (GUSSON, 2013). 
 

 

Desta forma, as atividades sistematizadas se lançam como importante ferramenta 

para gerar conhecimento, permitindo a mudança da realidade dos atores envolvidos, 

ampliando alianças com setores urbanos, melhorando as políticas públicas, 

avançando com mais consistência para projetos de desenvolvimento local e regional 

com perspectiva de promover a soberania e segurança alimentar para todos.83 

 

Análise da importância das sistematizações através da EMATER/RS 

 

A partir da entrevista com a gerente estadual de Planejamento da Emater/RS-Ascar 

percebe-se que esta entidade por já ter trabalhado em 2002, 2004 e 2006 com a 

sistematização de experiências, aponta este processo como um importante 

colaborador para a construção e redefinição de políticas públicas com vistas a 

alavancar processos que colaboram para o desenvolvimento rural sustentável. O que 

condiz com Jara (2006) que aponta a necessidade que se tem em a partir das 

experiências bem sucedidas, elaborar e reorientar políticas públicas, de forma a se 

traduzirem em indutoras de um novo modelo de desenvolvimento para o país. 

A entidade aponta a valorização deste processo por neste contexto outros 

assentados, especialmente novos assentados, terem a oportunidade de acompanhar 

as diferentes dinâmicas vividas neste meio desde a chegada das famílias em seus 

lotes, em regiões nem sempre acolhedoras, agregando saberes quanto a implantação 

do processo produtivo frente as características dos agroecossistemas, o acesso a 

políticas públicas, questões de mercado e comercializações e da ação das entidades 

de assistência técnica deste meio.  

 

 

A sistematização é uma oportunidade para a constituição de uma memória 
escrita da história dos assentamentos e da própria reforma agrária contada 
pelos próprios assentados, com seus erros, seus acertos, as estratégias 
adotadas frente às dificuldades e aos percalços encontrados (e que se sabe 
não foram poucos), e resultados alcançados. (ECKERT,2013). 

 

                                            
83Entrevista ao coordenador do Núcleo operacional de Vacaria representante do CETAP, Mário 
Gusson. 
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Perante a análise da entrevista é evidenciado que a EMATER/RS visualiza nas 

sistematizações um grande potencial no processo da construção do saber 

agroecológico por ser uma ferramenta de reconstrução de trajetos e lógicas 

experimentadas. Diante disso aponta a importância de sistematizar não só 

experiências que obtiveram sucesso, por existir um grande aprendizado e acumulo 

nas experiências consideradas não exitosas, ou nas exitosas que se originam de 

processos negativos ou de dificuldade.  

Desta forma as entidades elencaram vários pontos relevantes e em comum à 

importância destas sistematizações, não havendo grandes divergências entre as 

colocações em uma análise geral sendo que as ponderações foram complementares 

na maioria dos eixos de discussão.  

 

 

CONCLUSÕES 

 

 

Não se encontram divergências nos posicionamentos das diferentes entidades, mas 

as percepções se transcendem de acordo com o contexto de atuação de cada uma. 

O INCRA como financiador deste processo adere maior importância as 

sistematizações por estas se tornarem uma ferramenta capaz de trazer a reflexão de 

suas ações podendo assim melhor planejar suas próximas ações. O MST como um 

dos principais beneficiários desta atividade, visualiza na sistematização uma 

ferramenta para se colocar socialmente, fazendo o contraponto à lógica produtivista 

que interfere de forma direta na organização e sobrevivência das famílias. As 

prestadoras de serviço (COPTEC, CETAP E EMATER) em uma análise geral refletem 

a importância das sistematizações de uma forma que as deem respaldo em sua 

atuação técnica, onde visualizam uma ferramenta de construção de incentivos e 

metodologias para a construção de princípios agroecológicos nos assentamentos, o 

que vem sido uma das grandes dificuldades encontradas pelas as equipes. 

Assim se mostram as diferentes impressões e atribuições quanto a importância desta 

atividade, porém tais ponderações são transcendestes a um objetivo comum e 

balizador das ações de cada entidade que se orienta na busca da transformação do 

modelo de produção e reestruturação das práticas agrícolas para garantir a produção 

de alimentos com a emergência de sistemas produtivos menos dependentes de 
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insumos externos, que contribua para permanência dos agricultores no campo com 

qualidade de vida.  

Estas sistematizações podem ser de forma estratégica um meio de reafirmar o papel 

do Estado como promotor do desenvolvimento sustentável e fortalecimento da 

agricultura familiar através da criação de políticas públicas voltadas para agroecologia, 

que articulem as preocupações sociais com o meio ambiente e com a produção de 

alimentos saudáveis. 
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RESUMO 
 
Objeto central deste artigo é a educação do campo. Nesse sentido a soberania 
alimentar é analisada como elemento da educação do campo em diferentes 
paradigmas agrários. É observada uma relação direta da educação do campo com o 
campesinato, o que por sua vez evidencia uma forma de resistência popular na 
América Latina. Mas a educação do campo e os elementos que a integram, como a 
soberania alimentar, não acontecem de forma independente do contexto social, mas 
sim influenciados pelos paradigmas agrários, sejam eles o marxista, o capitalista da 
modernização da agricultura e a recampesinização. Entender o movimento da 
educação do campo e da soberania alimentar pelos paradigmas agrários torna 
premente breves definições de educação do campo, de campesinato e de soberania 
alimentar. Posteriormente são apresentados os paradigmas agrários em sua relação 
com a educação do campo e a soberania alimentar. Tanto no paradigma marxista 
quanto no paradigma da modernização capitalista da agricultura não há lugar nem 
para a educação do campo, muito menos para a soberania alimentar. Já o paradigma 
da recampesinização, que está em fase de construção, tem em sua base a educação 
do campo bem como a soberania alimentar como pilar tanto para a educação do 
campo, quanto para o próprio paradigma da recampesinização. 
 
ABSTRACT 
 
The main focus of this paper is the countrysideôs education. In this sense, food 
sovereignty is analyzed as part of the countryside education by following different 
agrarian paradigms. A direct relationship between countryside education and 
peasantry is observed which, in turn, evidences a popular resistance in Latin America. 
But countryside education and its compounding elements, as food sovereignty, do not 
happen independently from the social context, but are influenced by the agrarian 
paradigms such as Marxist, capitalist of agriculture modernization and 
repeasantization. Understanding the movement of countryside education and food 
sovereignty considering the agrarian paradigms urges brief definitions of countryside 
education, peasantry and food sovereignty. Additionally, this study presents the 
agrarian paradigms and their relation to countryside education and food sovereignty. 
The Marxist paradigm and the capitalist agriculture paradigm offer no space for 
countryside education nor do for food sovereignty. The paradigm of repeasantization 
is under construction and has both countryside education as well as food sovereignty 
as basic foundation, both for countryside education and for the repeasantization 
paradigm itself. 
 
Palavras-chave: Educação do campo. Soberania alimentar. Paradigmas agrários. 
Campesinato. Recampesinização. 
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Eixo 2. Soberania Alimentar, Agroecologia e Educação Ambiental 
 

INTRODUÇÃO 

 

 

A resistência popular vivenciada na práxis social na América Latina tem por um lado 

contribuído de forma fundamental para sua própria formação social autônoma e por 

outro lado apontado e efetivamente participado da construção de caminhos 

alternativos para a sociedade mais ampla, planetária, seja ela regida pelos preceitos 

capitalistas excludentes do ocidente, seja pelas sociedades orientais. Em um contexto 

de práxis social e da conceituação dos elementos da luta cotidiana, o campesinato 

latino-americano tem sido protagonista central. Conceitos novos e ainda em 

construção, como a educação do campo, a soberania alimentar e o paradigma agrário 

da recampesinização surgem dessa resistência popular e ao mesmo tempo passam 

a ser determinantes para a continuidade das categorias sociais populares como, por 

exemplo, o campesinato. 

Nos últimos anos tem sido desenvolvida a prática e ao mesmo tempo o conceito de 

educação do campo. A educação do campo emerge do contexto social de luta do 

campesinato. Ela é constituída, portanto, a partir do reconhecimento dos camponeses 

como categoria social integrante e historicamente atuante na sociedade. A educação 

do campo vem ao mesmo tempo afirmar a existência histórica e atual dos camponeses 

e camponesas, bem como é um movimento de resistência a forma como a concepção 

modernista de educação os tratava. 

O campesinato latino-americano se constituiu historicamente às margens do modelo 

de sociedade dominante e aceita socialmente. Às margens do latifúndio, dos centros 

de povoamento, do poder, do Estado e desta forma, a sua realidade social não era e 

em grande parte não continua sendo trabalhada tanto na escola formal quanto em 

espaços educativos informais. É bem verdade que no Sul do Brasil, por exemplo, o 

Estado com os projetos de colonização oficiais dos séculos 19 e 20 contribuiu para 

que grande parte da população local se constituísse como camponesa. Os interesses 
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desse tipo de colonização não visavam, entretanto, o surgimento do campesinato, 

mas sim eram de outra ordem, tais como geopolíticos e econômicos. 

De forma lenta, mas gradual, a educação formal com base na escola vem ampliando 

sua abrangência e se generalizando no Brasil e também em toda a América Latina, 

inclusive em espaços rurais. Mas é imprescindível ter presente que o modo de vida 

camponês não era e ainda não é central para o projeto de sociedade ocidental 

modernista historicamente predominante. Desta maneira, mesmo em regiões rurais 

em que há predominância absoluta de camponeses, os processos de educação formal 

não levaram em conta a realidade de vida destes. Assim, as práticas cotidianas 

constituintes do campesinato como a vivência diária da soberania alimentar e da 

importância desta na constituição e reconstituição do campesinato não são pauta dos 

processos educativos historicamente vigentes. 

É paradoxal, portanto, que o modo de vida camponês não tenha sido, por tanto tempo, 

nem mesmo tema nos processos educativos formais, pois grande parte dos latino-

americanos foram e ainda são camponeses e camponesas. Para entender tanto esse 

contexto paradoxal, quanto a proposta e prática da educação do campo que tem se 

desenvolvido nos últimos anos de forma orgânica como contraponto aos processos 

educativos historicamente impostos ao campesinato, é muito importante situar a 

sociedade agrária dentro de seus grandes paradigmas e estes em sua prática 

educativa. 

Cientistas sociais preocupados com a realidade do campesinato e muitas vezes 

oriundos do próprio campesinato e por isso realizando análises orgânicas ao modo de 

vida campesino estão, aos poucos, situando os camponeses e camponesas na 

história. Desta forma reconhecem os camponeses como categoria social 

historicamente presente, bem como evidenciam sua presença e importância na 

dinâmica social. Nessa reflexão percebem a importância de práticas como a soberania 

alimentar ou a agroecologia na base do campesinato. 

Historicamente a ciência tem definido e analisado os paradigmas marxista e da 

modernização da agricultura como os dois únicos. Atualmente, entretanto, vem se 

desenvolvendo um novo paradigma agrário, o da recampesinização. Este sim, em 

sintonia com o campesinato, oriundo inclusive da luta cotidiana de camponesas e 

camponeses. Aqui está também foco de estudo e contribuição social de cientistas 

sociais preocupados e comprometidos com os camponeses, ou seja, o grupo social 
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mais presente e mais produtivo não só da sociedade brasileira ou latino-americana, 

mas de toda a terra. 

Desse contexto fica evidente que a educação do campo é diretamente influenciada 

pelos paradigmas agrários. Tanto no paradigma marxista, quanto no paradigma da 

modernizaç«o da agricultura, nem mesmo a express«o óeduca«o do campoô era 

conhecida, muito menos a soberania alimentar era reconhecida. Mas com a 

construção da perspectiva paradigmática da recampesinização, surge e está se 

configurando a prática da educação do campo como forma educativa que traz consigo 

práticas socialmente justas e adequadas a categoria social do campesinato, tais como 

a centralidade da soberania alimentar. 

Situar e entender a educação do campo e a soberania alimentar como categoria 

prática e de análise central, em seu movimento entre e com os paradigmas agrários e 

sobretudo a relação construtiva desses processos educativos do campo e da 

soberania alimentar com a recampesinização demanda breves definições da categoria 

social do campesinato e da própria educação do campo, bem como uma aproximação 

ao conceito de soberania alimentar. Também a apresentação e conceituação dos 

paradigmas agrários e da concepção de educação destes se torna premente. 

 

 

RESISTÊNCIA POPULAR NA AMÉRICA LATINA: CAMPESINATO E EDUCAÇÃO 

DO CAMPO 

 

 

A educação do campo, numa relação direta com o campesinato, tem se constituído 

como nova forma de educação popular. Evidencia a resistência popular na América 

Latina. A concep«o de óeduca«o popularô ® ñuma pr§tica educativa que se prop»e a 

ser diferenciada, isto é, compromissada com os interesses e a emancipação das 

classes subalternasò (PALUDO, 2001, p. 82). 

Historicamente o campesinato foi e em parte continua sendo visto como classe ou 

grupo social subalterno, sobretudo a partir dos paradigmas marxista e da 

modernização da agricultura. Na educação popular não se compartilha, no entanto, a 

condição de que o camponês seja subalterno. Muito pelo contrário, a busca pela 

emancipação de todos os grupos sociais em sua condição de sujeitos históricos e 

sociais através das práticas cotidianas soberana e autonomamente vividas é central 
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para a educação popular, assim também na educação do campo. E uma das formas 

desse processo se dá na vivência concreta da soberania alimentar. 

As práticas de educação popular buscam a constituição de sujeitos populares 

ñcapazes de serem os construtores da sua pr·pria hist·ria de liberta«oò (PALUDO, 

2001, p. 99). Deste contexto pode se constituir a autonomia dos protagonistas 

envolvidos, e consequentemente a autonomia de seu grupo social. Está-se aqui em 

consonância com a concepção da pedagogia da autonomia de Paulo Freire (2002). 

Sujeitos camponeses e um campesinato autônomos são assim centrais para a 

educação popular. Em outros termos, pode-se falar em soberania de forma ampla, 

que se dá em práticas específicas do cotidiano dos camponeses e camponesas como 

na soberania alimentar. 

Para Paludo (2001) a educação popular está em busca de alternativas. E uma destas 

alternativas vem se construindo nos últimos anos. Trata-se da educação do campo, 

que inserida no grande campo da educação popular, se vale do arcabouço teórico 

desta. Ou seja, busca a inserção social, autonomia e soberania das camponesas e 

dos camponeses a partir de seu cotidiano. Isso significa partir da condição 

camponesa, ou seja, alçar o modo de vida camponês tradicional ao centro das 

atenções. Isso é mais que reconhecer a prática camponesa do dia a dia, é reconhecer 

o campesinato como categoria social. 

O campesinato foi durante milênios onipresente (SCHÖNARDIE, 2013) e por isso não 

interessava teoricamente. Onipresente, pois não era questionado nem como modo de 

vida, nem como modo de produção. Era espaço de vivências. Somente durante a 

Revolução Industrial e sua consequente e posterior Modernização da Agricultura 

passou a ser questionado e condenado, mas ao mesmo tempo estudado. É, portanto 

ainda um campo novo de estudo, trazido primeiramente por Marx (2008a; 2008b) e 

seus seguidores Kautsky (1902) e Tschajanow (1987). E ao mesmo tempo em que 

deixado de lado como categoria importante e inclusive considerado a ser superado 

pelos teóricos da modernização como Schultz (1964) e Roggers (1962), 

paradoxalmente estudado pelos mesmos. A linha de pensamento dominante a partir 

da modernização da agricultura foi e continua sendo, entretanto, a percepção de que 

o camponês está em extinção. 

O conceito de campesinato é, portanto, ainda novo, em construção, e vem sendo 

resignificado atualmente a partir do paradigma da recampesinização da agricultura. É 

ao mesmo tempo complexo e difícil de ser definido. Não só o conceito de campesinato, 
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mas também a própria categoria social campesina está em constante reconstrução 

histórica. Ou seja, nem o conceito, nem o camponês como tal são estáticos. Mesmo 

assim, e obviamente, a partir da concepção e dos estudos do grande campo popular, 

seja pelo viés da educação ou não, o campesinato pode ser claramente definido por 

meio de algumas características peculiares. 

Para Schönardie (2013, p. 18) são três as características básicas que dão identidade 

mínima aos camponeses: primeiro, a família de agricultores e agricultoras 

camponeses tem o soberano controle da gestão de sua unidade de produção. Ou 

seja, todas as decisões sobre o que, como e quanto produzir estão sob controle dos 

camponeses envolvidos. A produção de alimentos e estes de forma saudável é 

central. Desse processo emerge também a soberania alimentar. Em segundo lugar, a 

base da força de trabalho aplicada na propriedade rural tem de vir da família de 

agricultores e agricultoras. E em terceiro lugar, os meios de produção, incluindo a 

terra, são de propriedade da família. 

Sob a base da conceituação do campesinato que se pauta a educação do campo. O 

desenvolvimento histórico do saber campesino e do próprio campesinato passam a 

ser à base de uma educação do campo que recoloca os camponeses como sujeitos 

soberanos da história. Mas é preciso saber que tanto o significado quanto a existência 

da express«o óeduca«o do campoô s«o novos. E por isso mesmo sua defini«o ainda 

está difusa, em construção, mas sempre levando em consideração o saber campesino 

tradicional. Fernandes (2005, p. 1) destacou que a express«o óeduca«o do campoô 

ainda não tinha 10 anos em 2005, tendo uma de suas origens em projetos ligados à 

reforma agrária no Brasil. Para Freitas (2011) pode-se, assim, afirmar que a educação 

do campo tem uma ligação direta com os movimentos sociais, tais como aqueles que 

lutam pela reforma agrária. Molina e Freitas (2011) observam que os debates sobre a 

educação do campo têm sido concentrados no que desenvolver nas escolas rurais, 

com foco centrado na redução das desigualdades no campo. E, de forma recente, as 

universidades públicas têm direcionado preocupações e ações para com a educação 

do campo, tais como a criação de cursos multidisciplinares voltados às populações 

camponesas e suas realidades e necessidades. Também se constituem cada vez 

mais grupos de pesquisadores, que a partir do compromisso social, fazem da 

educação do campo seus focos de pesquisas. 

Pautar e agir de acordo com os preceitos da educação do campo não é, no entanto, 

apenas uma realidade somente do Brasil. Toda a América Latina tem contribuído de 
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forma incisiva no desenvolvimento da educação do campo, como mostram Baronnet 

(2011) a partir da prática educativa campesina dos zapatistas em Chiapas no México 

e Cragnolino (2011) com base nos processos educativos historicamente vivenciados 

pelo campesinato na região de Córdoba na Argentina. As práticas de resistência do 

campesinato podem ser também observadas em todos os outros continentes. No 

Brasil especificamente e na América Latina como um todo, há o pioneirismo de teorizar 

as questões ligadas ao modo de vida camponês, tais como a educação do campo e a 

soberania alimentar. Consequentemente o processo reflexivo nesta região geográfica 

tem contribuído com a resistência popular campesina. 

A educação do campo agrega também uma perspectiva histórica libertadora, que 

Freire (1992) mostra ser praticada no diálogo. A perspectiva libertadora de 

emancipação e construção de consciência do campesinato perante a sociedade e com 

a afirmação de sua condição camponesa acontece num movimento de libertação tanto 

do paradigma marxista ï ou da ideia predominante neste ï quanto do ideário 

impositivo de exclusão provindo do paradigma da modernização da agricultura. E se 

numa perspectiva de autonomia do campesinato, o paradigma da recampesinização, 

que será analisado mais abaixo, e que também tem a autonomia e a soberania 

camponesa como um dos focos a serem alcançados, pode contribuir 

significativamente para a prática da educação do campo. Entender esses paradigmas 

e suas concepções de educação passa a ser importante. 

A perspectiva libertadora do campesinato traz consigo a prática da soberania, que no 

modo de vida camponês é vivida pela soberania alimentar. Esta está por sua vez na 

base dos processos educativos do campo e ao mesmo tempo também na base do 

paradigma agrário da recampesinização. Há assim uma relação direta e de 

interdependência entre educação do campo, soberania alimentar e recampesinização. 

Entender essa relação demanda uma aproximação ao conceito de soberania 

alimentar. 

 

 

APROXIMAÇÃO AO CONCEITO DE SOBERANIA ALIMENTAR 

 

 

Assim como a educação do campo e a recampesinização, a conceituação da 

soberania alimentar também é nova e ainda em construção. Isso não significa que a 
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soberania alimentar seja algo novo no campesinato. Muito pelo contrário, ela é 

constituinte histórica do mesmo. Assim como o campesinato foi por muito tempo 

onipresente. A soberania alimentar era prática natural dos campesinos e campesinas. 

A vivência da soberania alimentar está, entretanto diretamente ligada ao paradigma 

agrário predominante junto a uma sociedade ou grupo social. Mas para entender esta 

ligação é importante se saber o que se entende por soberania alimentar. 

A soberania alimentar é sob o ponto de vista do campesinato e de forma geral no 

âmbito do campo popular a superação do contraditório conceito de segurança 

alimentar. A segurança alimentar já tem sido discutida desde o século 19 por autores 

como von der Goltz (1893) e ganhou proporções mundiais com a necessidade de 

garantir a segurança alimentar na devastada Europa após a Segunda Guerra Mundial. 

Para a FAO (2001) a segurança alimentar se dá quando todos tem alimento suficiente 

para satisfazer suas necessidades de forma sadia. A questão que se põe é a de que 

em nenhum momento se questiona a maneira de produzir o alimento. Ou seja, o 

alimento pode ser produzido em monoculturas por latifundiários e transportado e 

vendido para qualquer lugar na terra. Um ex-ministro da agricultura dos Estados 

Unidos inclusive declarou para a revista The Ecologist que está no passado países 

subdesenvolvidos produzirem seu próprio alimento, pois os EUA produziriam de forma 

economicamente mais acessível e garantiriam a segurança alimentar através do 

mercado (THE ECOLOGIST, 1993, p. 220). 

Soberania alimentar é mais que segurança alimentar. A soberania alimentar é parte 

da própria definição de camponês, como visto acima. Ou seja, também aspectos 

sociais e ambientais são centrais na sua construção. Com base na elaboração 

conceitual da Via Campesina, Walden Bello (2009, p. 181-184) foi a meu ver o primeiro 

a sistematizar o conceito de forma mais contundente. Para Bello algumas teses 

caracterizam a soberania alimentar, entre elas a de que a política agrária deveria estar 

orientada para a produção para o consumo próprio (BELLO, 2009, p. 181). Para a Via 

Campesina (2006) se acrescenta imediatamente a necessidade da observação da 

diversificação produtiva de culturas. Bello (2009, p. 182) continua, afirmando que a 

produção deve ser orientada para o próprio camponês e não para a indústria agrária. 

O que Desmarais (2007, p. 94-95) vê na concretização de mercados locais. Bello 

(2009, p. 183-184) ainda observa a importância de aspectos coletivos na produção, a 

exclusão de organismos geneticamente modificados, a prática de preços justos além 

de tecnologias adaptadas ao modo de produção camponês e a produção integrada 
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aos preceitos agroecológicos. Já no documento final do Seminário Soberania e 

Segurança Alimentar que aconteceu no ano de 2010 em São Leopoldo no Rio Grande 

do sul a soberania alimentar foi definida nos seguintes termos: 

 
 

[...] soberania alimentar é o direito que cada povo, que cada país e estado 
nacional têm de definir as suas políticas agrícolas a fim de assegurar garantias 
alimentares para todas as pessoas. É o direito que os países têm de proteger 
sua produção e sua cultura alimentar para não serem prejudicados pelos 
demais. A luta por soberania alimentar é, portanto, a luta de um povo para 
produzir aquilo que deseja comer. Reforça e garante a autonomia dos grupos 
e populações tradicionais de produzir e comercializar alimentos de acordo com 
suas tradições culturais e ambientais, além da possibilidade de sustentar-se e 
sustentar as suas sociedades. (SEMINÁRIO, 2010, p. 2). 

 
 

Em sua forma mais elementar soberania alimentar significa que cada pessoa tenha a 

liberdade de produzir o que, como e quanto quiser em seus tempos próprios de 

produção, sem nenhuma interferência de mercados externos. Em outras palavras, 

trata-se do modo de produção camponês, no qual camponesas e camponeses são 

sujeitos de sua história. Reconhecer e difundir esta concepção é fazer educação do 

campo. 

A questão que se põe é a de como a soberania alimentar como elemento da educação 

do campo se apresenta em diferentes paradigmas agrários. 

 

 

PARADIGMAS MARXISTA E DA MODERNIZAÇÃO CAPITALISTA DA 

AGRICULTURA: AUSąNCIA DA SOBERANIA ALIMENTAR E A EDUCA¢ëO óNOô 

CAMPO 

 

 

As origens da conceituação de campesinato estão nas análises de Karl Marx. Esta 

afirmação é ousada e ao mesmo tempo não compreendida, tanto devido a uma 

interpretação errônea de Marx, quanto pelo fato de sua teoria ter sido relegada ao 

segundo plano pela sociedade pautada em um projeto modernista como a ocidental, 

da qual fazemos parte. 

Marx, em sua obra, sobretudo em Das Kapital (O capital), fez mais que construir um 

dos grandes paradigmas que regem a humanidade. Ele também lançou as bases para 

os estudos camponeses. Analisando a sociedade da Revolução Industrial de forma 
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crítica foi o primeiro a admitir os camponeses como classe social independente e 

necessária para o sucesso da sociedade capitalista (MARX, 2008a, p. 789), a qual ele 

criticava. 

Mesmo que Marx tenha concentrado suas análises na sociedade industrial e tratado 

de forma bastante superficial da sociedade rural, ele teve a percepção primordial de 

reconhecer o camponês como tal. Isso se dá, pois antes dos estudos de Marx e da 

Revolução Industrial, os camponeses eram onipresentes, ou seja, não eram 

confrontados com um modo produtivo e organizacional diferente, como foi a partir do 

processo de industrialização ainda em formação à época dos estudos de Marx. 

Em uma análise de acontecimentos específicos da Revolução Francesa (MARX, 

1988) Marx até nomeou alguns camponeses reacion§rios de ósaco de batatasô, mas 

essa observação não pode ser generalizada para toda a teoria marxista. A questão 

central é a de como evoluiu a recitação, reinterpretação e desenvolvimento do 

paradigma marxista. Ele tomou dois caminhos distintos: um com Karl Kautsky e outro 

com Alexander Tschajanow. 

Karl Kautsky (1902) não levou em consideração que Marx reconheceu o campesinato 

como integrante e importante na dinâmica social. Ele, usando o arcabouço marxista 

de análise industrial, simplesmente alargou a teoria para a agricultura. A consequência 

foi a de que os camponeses precisariam ser transformados em proletários industriais. 

É importante ter presente que Kautsky escreveu em um contexto histórico específico 

de industrialização e necessidade de trabalhadores na indústria na Alemanha. Por 

outro lado seu texto era o programa de um partido político específico, que queria mais 

proletários como votantes. Pensava ele, os camponeses estarem distantes de sua 

linha partidária. 

O problema que se põe está relacionado ao fato da interpretação errônea e ao mesmo 

tempo continuidade do desenvolvimento do arcabouço marxista por Kautsky ter se 

tornado a base da teoria marxista, seja ela no ocidente interessado em extinguir os 

camponeses, seja nos países ditos socialistas, que com a planificação, também 

concentraram as terras com um processo de expropriação e proletarização dos 

camponeses. A prática da educação do campo nem era cogitada. Duas eram, 

entretanto as ações educativas propostas por Kautsky: ensinar aos camponeses o 

trabalho industrial e, na agricultura, as modernas técnicas industriais aos grandes 

proprietários. Os camponeses não estariam preparados para estas técnicas 
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(KAUTSKY, 1902, p. 259). O resultado seria a morte do indesejado campesinato 

(KAUTSKY, 1902, p. 217). 

Um viés diferente da teoria marxista foi inaugurado por Tschajanow. Para ele era 

necessário trabalhar com os camponeses, ou seja, partir do contexto social dos 

camponeses, o que já de antemão mostra coesão com a educação do campo. 

Tschajanow propôs muito cedo, na Rússia revolucionária, um modelo de extensão 

rural que introduziria sim algumas técnicas necessárias para melhorar a vida dos 

camponeses, sobretudo para reduzir a penosidade do trabalho (TSCHAJANOW, 

1987, p. 36), mas que sempre levassem em consideração as práticas cotidianas 

camponesas. Para ele os camponeses não são uma categoria estática, por isso não 

haveria uma cultura camponesa homogênea e única (TSCHAJANOW, 1987, p. 73), e 

como a sociedade também está em constante transformação, seria importante 

introduzir algumas melhorias, por vezes técnicas, por meio de um processo educativo, 

que teria na extensão rural seu instrumento. 

Tschajanow e suas ideias e práticas, também de arcabouço marxista, como não em 

sintonia com a planificação soviética foi preso e condenado. Já no ocidente havia uma 

barreira para todo tipo de prática e teorização que vinha do campo soviético. O 

resultado é que foi deixado de lado por décadas. Atualmente tem servido como uma 

das bases para a construção do paradigma da recampesinização. 

No ocidente, consequentemente no Brasil, o paradigma predominante foi o capitalista 

da moderniza«o da agricultura, ou simplesmente ómoderniza«o da agriculturaô. Sua 

a«o, baseada fortemente no que se pode chamar de educa«o ónoô campo foi 

fortemente planejada. Foram escolhidos alguns países e regiões para ser implantado 

primeiro, e por mais paradoxal que possa parecer, uma dessas regiões foi o Sul do 

Brasil, aonde há historicamente predominância de camponeses, sendo que pela sua 

prática gera exclusão do meio rural. 

De forma bastante sucinta, a modernização da agricultura nada mais é do que a 

introdução de práticas de produção capitalistas na agricultura. Tanto os métodos 

quanto os insumos de produção e as decisões passam a ser introduzidos a partir de 

fora da unidade produtiva. Isso também passou a ser aplicado ao camponês. Nesse 

processo se configuram círculos de dependência, nos quais os agricultores, sejam 

eles camponeses ou não, perdem sua autonomia e por final são condenados a serem 

incorporados por algum capitalista que se sobressaiu. Para Tambara a modernização 

da agricultura nada mais é do que a penetração capitalista na agricultura (1985, p. 
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15). Nesta perspectiva pode-se afirmar que a modernização da agricultura provocou 

destruição ambiental e exclusão econômica e social. 

Com base na ideia de tanto o camponês tradicional, quanto o agricultor que passou 

pelo processo de modernização serem racionais e objetivarem ambos o lucro, 

Theodore Schultz se projetou como o grande teórico da modernização da agricultura. 

Para Schultz, entretanto, a agricultura tradicional é pouco eficiente (SCHULTZ, 1964) 

e desta forma não consegue o lucro. Schultz, dentro de uma perspectiva capitalista, 

apresenta a solução para sua interpretação, o que sistematiza no livro Transforming 

traditional agriculture (SCHULTZ, 1964). Na obra ele descreve o que chama de 

problema, ou seja, o agricultor camponês tradicional, e apresenta a solução, que nada 

mais é do que apresentar e implantar os pacotes tecnológicos da modernização da 

agricultura. A revolução verde passa a ser apontada como solução. Na prática isso 

significava o apontamento da necessidade da agricultura tradicional usar fatores de 

produção externos a sua unidade de produção, o que ao mesmo tempo provocou 

dependência do capital e perda de autonomia, até a perda de sua terra e 

consequentemente sua existência. O próprio Schultz já previa isto. 

A questão que se punha era como fazer com que o camponês mudasse seu modo de 

produzir e consequentemente viver. Tratava-se de uma questão educativa. Aqui a 

resposta foi dada ainda na gênese do processo de modernização por Everett Rogers. 

Ele apresentou a sua concepção no livro Diffusions of Inovations (1962). Para ele a 

difusão de inovações, que nada mais eram do que os pacotes tecnológicos da 

modernização da agricultura, que deveriam ser difundidos por extensionistas em 

programas oficiais de extensão rural. A consequência foi a criação de instituições 

extensionistas em boa parte dos países, e no Brasil e sobretudo no Sul do país essa 

pr§tica foi testada em forma de projeto piloto com a óopera«o tatuô. O resultado foi a 

dita modernização nos anos 1960 e 1970 com a monocultura da soja, que muito para 

além de destruição e poluição ambiental, provocou êxodo, pobreza e exclusão social. 

Essas ditas novas tecnologias foram apresentadas pelo arcabouço estrutural da 

extensão oficial com uma série de condicionantes aos agricultores. A pré-condição 

para acessar, por exemplo, um financiamento era a de aplicar todo o pacote da 

modernização, ou seja, comprar sementes, adubos químicos, máquinas agrícolas, 

venenos e aceitar a recomendação técnica e vender toda a produção, para pagar os 

empréstimos no banco obviamente. Fica objetiva a conjuntura de imposição vivida 

pelos camponeses em boa parte dos casos analfabetos literais e muito mais que isso, 
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sem ter o conhecimento da reflexão crítica relativa à ilusão que lhes era apresentada. 

Mesmo de forma impositiva, a vivência em um contexto de modernização passou a 

educar os camponeses para um pensamento capitalista e se capitalista 

automaticamente excludente. 

A extensão rural passou a ser a porta de entrada da difusão de tecnologias nocivas 

aos camponeses. Trouxe consigo um processo educativo de imposição. Seja pela 

recomendação técnica individual ou coletiva, como em dias de campo, em que essas 

tecnologias externas ao modo de vida camponês eram apresentadas como perfeitas, 

havia presente um processo de educa«o ónoô campo. Tudo muito diferente da 

educa«o ódoô campo. Ou seja, o conhecimento tradicional do camponês, aquele em 

sintonia com seu modo de vida, é visto como descartável pelos processos de 

educa«o ónoô campo. A consequ°ncia na pr§xis foi a de que aconteceu °xodo rural 

em massa além de que a história recente mostrou que houve um êxodo da forma 

camponesa de se viver. 

É preciso afirmar que houve sim, tanto na planificação marxista quanto na agricultura 

modernizada aumento da produção, o que sem dúvida abstratamente melhorou a 

possibilidade da segurança alimentar. Mas é preciso lembrar mais uma vez que pelo 

conceito de segurança alimentar é necessário poder aquisitivo para poder comprar 

esses alimentos, o que não é a realidade de boa parte da população. Aumento da 

produção e fome cresceram juntas. Pela definição da FAO (2001) a segurança 

alimentar se dá também pela disponibilidade de alimentos sadios. Aqui se pergunta 

sobre o uso excessivo de venenos nas monoculturas oriundas da modernização da 

agricultura? Com certeza os resíduos deixados por esses venenos nos alimentos os 

deixam distantes para denomina-los como sadios. 

Com a predominância do ideário agrário de Kautsky no paradigma marxista, não se 

pode falar em soberania alimentar em ambos os paradigmas, seja no da 

modernização ou o marxista. Mesmo que durante o período de onipresença do 

campesinato, ou seja, antes de ser questionado pelas revoluções industrial e da 

agricultura, a soberania alimentar ter sido também onipresente. E em nossa sociedade 

ocidental, a modernização da agricultura, agora vestida pelo agronegócio, que visa 

alta produtividade e produção para o mercado é ainda atualmente a predominante. 

Ela não leva em consideração a autonomia camponesa no processo produtivo. 
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O PARADIGMA DA RECAMPESINIZAÇÃO A EDUCAÇÃO DO CAMPO E A 

SOBERANIA ALIMENTAR 

 

 

Tanto pelo marxismo kautskyano quanto pela modernização da agricultura o 

campesinato deveria ser extinto. Mas isto não foi confirmado. Uma parte do 

campesinato resistiu, continuou mantendo boa parte do modo de vida camponês, 

mesmo que tenha incorporado também algumas práticas provindas do processo de 

modernização da agricultura, o que é de se compreender, pois um certo grau de 

mecanização, também nas práticas camponesas, pode representar diminuição da 

penosidade do trabalho. 

É real sim, que parte dos camponeses perdeu sua terra e consequentemente seu 

modo de vida, o que é observado em parte no êxodo rural, mas os camponeses 

continuam presentes e resignificando o conceito que se tem sobre e com eles e ao 

mesmo tempo reorganizando o modo de vida camponês. Tanto que o conceito de 

campesinato está sendo ampliado na atualidade pelo paradigma agrário da 

recampesinização, que por sua vez também ainda está em construção, mas emerge 

da realidade social de luta pela autonomia do campesinato. A recampesinização é ao 

mesmo tempo fruto da ação cotidiana de camponesas e camponeses e reação as 

formas de dependência impostas a estes, seja pela prática em sociedades que 

adotaram o paradigma marxista, seja naquelas que se pautam no paradigma 

capitalista da modernização da agricultura. De antemão cabe destacar que pela 

primeira vez em um paradigma agrário o sujeito camponês é o centro do paradigma e 

o próprio paradigma parte do campesinato. 

O conceito básico de recampesinização é sistematizado por van der Ploeg (2008), e 

aos poucos vem sendo ampliado em estudos, também a partir do Sul do Brasil, mas 

que sempre partem da realidade social em foco. Vale lembrar que a recampesinização 

é uma construção recente, que parte da prática social do campesinato. E a ciência 

está, aos poucos, a partir de pesquisadores comprometidos com essa realidade 

social, procurando significar esse novo paradigma. A recampesinização traz consigo 

a condição camponesa, que de acordo com van der Ploeg, tem como características 

fundamentais 
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(1) a luta por autonomia que se realiza em (2) um contexto caracterizado por 
relações de dependência, marginalização e privações. Essa condição tem 
como objetivo e se concretiza em (3) a criação e desenvolvimento de uma base 
de recursos auto-controlada e auto-gerenciada, a qual por sua vez permite (4) 
formas de co-produção entre o homem e a natureza viva que (5) interagem 
com o mercado, (6) permitem a sobrevivência e perspectivas de futuro e (7) se 
realimentam na base de recursos e a fortalecem, melhorando o processo de 
co-produção e fomentando a autonomia e, dessa forma (8) reduzem a 
dependência. Dependendo das particularidades da conjuntura socioeconômica 
dominante, a sobrevivência e o desenvolvimento de uma base de recursos 
própria poderão ser (9) fortalecidos através de outras atividades não agrícolas. 
Finalmente, existem (10) padrões de cooperação que regulam e fortalecem 
essas inter-relações (VAN DER PLOEG, 2008, p. 40). 

 
 
Na construção do paradigma da recampesinização o ponto de partida é obviamente a 

condição de vida dos camponeses. Isso significa que as formas históricas de vida e 

produção usadas pelos camponeses, em outras palavras, os conhecimentos 

camponeses, são centrais. Por outro lado a recampesinização se constrói em um 

contexto em que os camponeses já absorveram práticas oriundas de processos de 

modernização. Desta maneira também aceita e incorpora algumas práticas provindas 

desta. Por exemplo, alguns processos de mecanização, como evidenciado 

anteriormente. Seria inclusive um retrocesso pensar em voltar a um passado idílico, 

que, aliás, nunca existiu. Tanto o campesinato, quanto a sociedade em geral estão 

em constante movimento. Do contrário também não haveria sentido nos processos 

educativos. 

A recampesinização, da mesma forma como a educação do campo se caracteriza 

centralmente como uma luta por autonomia, ou seja, evidenciando de forma orgânica 

o camponês como sujeito de sua condição, como protagonista de processos sociais. 

Autonomia está aqui diretamente ligada à soberania alimentar, que para existir 

demanda a soberana autonomia camponesa no processo produtivo. Isso nos remete 

também a Paulo Freire (1992), que já na década de 1960, antes mesmo de se 

imaginar conceituação para o termo e a prática da educação do campo, bem como 

antes de se configurar a recampesinização, nem mesmo conceituar soberania 

alimentar, deixa evidente que é possível fazer uma prática educativa do campo que 

vá para além de um arcabouço modernista, ou seja, de que é possível ter um processo 

dialógico a partir dos conhecimentos camponeses tradicionais, com base em uma 

educação popular que é libertadora e não apenas difusionista de tecnologias externas 

ao contexto camponês. 
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Ainda Freire nos mostra que ñensinar n«o ® transferir conhecimento, mas criar as 

possibilidades para a sua pr·pria produ«o ou a sua constru«oò (FREIRE, 2002, p. 

52). Aqui ele está em sintonia com a educação do campo, que tem um claro sentido 

de autonomia do educando, que a partir de sua realidade e condição social, resignifica 

a si próprio e ao seu grupo social. Também a recampesinização tem por objetivo a 

reconstrução humanizante do campesinato, que em busca constante por autonomia 

perante as adversidades cotidianas que se põe, procura a ação consciente de 

camponeses e camponesas. E esta ação consciente é praticada quando se consegue 

viver concretamente a soberania alimentar. 

Pode-se afirmar que a educação do campo emerge em um contexto de 

recampesinização e ao mesmo tempo contribui para o aprofundamento do processo 

de recampesinização, que por sua vez também contribui para a expansão dos 

processos educativos do campo, que potencializam o processo produtivo do campo 

pela soberania alimentar com possibilidades de reprodução do campesinato. O 

campesinato, o paradigma da recampesinização, a educação do campo e a soberania 

alimentar vão se transformando e resignificando, mas sempre com a realidade social 

camponesa e os próprios sujeitos camponeses e camponesas ao centro e ao mesmo 

tempo sujeitos conscientes da história que vivenciam. 

 

 

Algumas considerações 

 

 

A educação do campo e a recampesinização estão sendo construídas por 

camponesas e camponeses e cientistas sociais preocupados com um processo 

educativo que não seja impositivo, que seja dialógico e que tenha seu ponto de partida 

e também de chegada na problematização da realidade social e consequentemente 

na conscientização do campesinato. Pela educação do campo acontece a afirmação 

da categoria social campesina, não só como historicamente integrante da sociedade, 

mas como protagonista desta. Passa a ter o potencial de ser significante e constituinte 

de um modo de vida, da condição camponesa, do campesinato. 

A vivência prática da soberania alimentar passa a ser um dos elementos da educação 

do campo, pela qual, por sua vez, o paradigma da recampesinização está se 

constituindo e criando possibilidades para os camponeses e as camponesas. Já nos 
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paradigmas marxista e da modernização não se cogita nenhuma soberania para os 

camponeses. 

Fica expresso também que a educação do campo não acontece independente da 

sociedade. A educação do campo é diretamente influenciada pelos paradigmas 

agrários presentes na sociedade. Pode-se afirmar que os paradigmas agrários tem 

inclusive o poder de definir se aceitam ou não a prática da educação do campo. O 

paradigma marxista em sua linha dominada por Kautsky ï a predominante no ocidente 

e no oriente ï e também o paradigma capitalista da modernização da agricultura 

admitem apenas a educa«o ónoô campo, ou seja, a difus«o de inova»es produzidas 

fora do contexto social campesino. Há sim processos educativos ligados a esses dois 

paradigmas, mas de imposição, que visam extinguir o campesinato. 

Já no paradigma da recampesinização, que está se constituindo na 

contemporaneidade a partir do contexto social do campesinato, todas as atenções 

estão voltadas para a educação do campo, que também emerge do mesmo contexto. 

Tanto os processos educativos do campo, quanto o paradigma da recampesinização 

visam à autonomia das camponesas e dos camponeses, seja como sujeitos, seja 

como grupo social. O paradigma agrário da recampesinização é assim espaço por 

excelência da educação do campo. A educação do campo contribui para a formação 

do paradigma da recampesinização, ao mesmo tempo em que este contribui no 

desenvolvimento e significação da própria educação do campo. 

Também ficou evidente que ainda há longos caminhos a serem percorridos pela 

ciência, tanto para entender quanto para significar o campesinato, a 

recampesinização, a soberania alimentar e os processos educativos ligados aos 

mesmos, sobretudo a educação do campo. Estudar o campesinato e o paradigma da 

recampesinização implica reconhecer os camponeses como sujeitos de sua história. 

E isso nos remete automaticamente a educação do campo, que parte da mesma 

perspectiva. As definições de campesinato, de recampesinização, soberania alimentar 

e também de educação do campo, além de não serem estáticas, ainda estão em uma 

fase de construção bastante incipiente. Desta maneira a reflexão aqui proposta é 

apenas uma parte muito pequena destes campos de estudo. O debate continua assim 

aberto. 

A educação do campo e seus elementos concretos na práxis social, tais como a 

soberania alimentar, partem da resistência popular, ou seja, dos sujeitos populares 
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capazes de construir sua própria história de libertação, sua autonomia e soberania, 

sua condição camponesa. 
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SÍNTESIS  

El presente estudio consiste en presentar lo relevante  del tema de la gestión del 
conocimiento agroecológico en el ambiente del Centro Familiar de Formación por 
Alternancia que trabaja con la  Pedagogía de la  Alternancia em La educación Del 
campo y tiene como objetivo aplicar  el método MACTOR en el  análisis estrategico 
relacional de la gestion del conocimiento en la búsqueda del fortalecimiento de una 
cultura agroecológica. Se aborda el diagnostico y análisis estratégico de la  gestión 
del conocimiento  a través de las relaciones de interacción entre actores sociales. 
En la busca de informaciones y realización de este trabajo se utilizó  el  estudio de 
referencias bibliográficas, realización de talleres con los actores involucrados en el 
proceso, pesquisa de gabinete,  y uso del Método MÁCTOR para analizar el efecto de 
los actores sobre las estrategias en la producción y gestión del conocimiento 
agroecológico. Se pretende poner de relieve el análisis estratégico relacional  de la 
gestión del conocimiento agroecológico en el CEFFA.  
La Gestión del Conocimiento representa una herramienta indispensable del  CEFFA 
de Enseñanza media de Barra de São Francisco/ES, para ofrecer un conocimiento 
agroecológico de calidad  y contribuir con   la formación de  jóvenes campesinos con 
compromiso con  el desarrollo local sostenible y desarrollar y consolidar una cultura 
agroecológica.  
 

RESUMO 
 
O presente estudo consiste em apresentar o relevante tema da gestão do 
conhecimento agroecológico no ambiente do Centro Familiar de Formação por 
Alternância, que trabalha com a Pedagogia da Alternância na educação do campo.  
Tem como objetivo aplicar o método MACTOR na análise estratégica relacional da 
gestão do conhecimento na busca do fortalecimento de uma cultura agroecológica. 
Se aborda o diagnóstico e análise estratégica da gestão do conhecimento através das 
relações de interação entre atores sociais. 
Na busca de informações para  realização deste trabalho, utilizou-se o estudo de 
referências bibliográficas, realização de seminários com pessoas  envolvidas no 
proceso, pesquisa de campo e uso do método MACTOR, para analisar o efeito dos 
atores sobre as estratégias na produção e gestão do conhecimento agroecológico. Se 
pretende colocar com relevancia a análise estratégica relacional da gestão do 
conhecimento agroecológico.  
A gestão do conhecimento representa uma ferramenta indispensável do CEFFA de 
Ensino Médio de Barra de são Francisco/ES, para oferecer um conhecimento 
agroecológico de qualidade e contribuir com a formação de jovens camponeses com 
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o compromisso com o desenvolvimento local sustentável e desenvolver e consolidar 
uma cultura agroecológica.    
 

Palavras claves: Conocimiento agroecológico, gestión del conocimiento, Pedagogía 

de la Alternancia, Educación del campo 

 

Palavras chaves: Conhecimento agroecológico, gestão do conhecimento, Pedagogia 

da alternancia, Educação do campo 

 

Eixo  2: Soberanía Alimentaria Agroecología y Educación Ambiental (debate teórico 

y experiencias praticas). 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Aplicar  el método MACTOR en el  análisis estrategico relacional de la gestion del 

conocimiento en el CEFFA 

 

Objetivos específicos 

 

¶ Diagnosticar estratégicamente  la gestión del conocimiento agroecológico  en 

el CEFFA. 

¶ Analizar estratégicamente la gestión del conocimiento  a través de las 

relaciones de interacción entre actores 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

La Pedagogía de la Alternancia en el fortalecimiento de la educación del campo 

 

Ser campesina y campesino  exige de la persona un contacto directo con la madre 

tierra y los recursos naturales. Exige mucho trabajo y dedicación. Principalmente quien 

trabaja con la agricultura campesina,  es una actividad agrícola que involucra  a toda 

la familia. 

El campesino y campesina  siempre tienen trabajo y la demanda es grande, surge la 

necesidad de ayudar en todas las actividades de la familia en el cultivo de la tierra, 
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desde el más de edad  al más joven. A menudo, debido al trabajo, muchos jóvenes 

abandonan la escuela para al servicio junto con sus padres. 

Debido al problema de tener que elegir entre ayudar a los padres en la producción 

para la subsistencia familiar y el estudio y el acceso al conocimiento científico, es que 

surgen  las Escuelas  Familias Agrícolas con la experiencia  de la  Pedagogía de la 

Alternancia. En esta, el estudiante permanece en la escuela una semana y una en la 

casa, de forma alternada (Zamberlan, 1995). 

El joven que asiste a la Educación para Todos, continúa trabajando con los padres, 

por lo que aprecia lo que saben y hacen. Esto sucede a través de la alternancia, donde 

el estudiante transcurre,  un tiempo en la escuela y en casa en  la comunidad. El joven 

que frecuenta la EFA  continúa activo, como  mano de obra se inserta en su casa en 

su ambiente natural. Esta  ida y vuelta ayuda a los padres a participar directamente 

del trabajo de la EFA, así como un seguimiento más intenso del desarrollo intelectual 

de los hijos. 

La Pedagogía de la Alternancia  busca  una formación teórica y práctica a nivel local 

y global, lo que permite a los jóvenes construir y comprometerse con un proyecto 

pedagógico personal y colectivo, para  hacer un debate en curso sobre este tema. Es 

un ser totalmente interactivo, con la posibilidad de transformación del campo. 

La Pedagogía de la Alternancia es una Educación para el desarrollo de las zonas 

rurales: abierta y participativa, integral  que valora la cultura, su conjunto y apoya el 

trabajo como generador del aprendizaje. Requiere el protagonismo de la familia como 

principal educadora junto con los monitores en el proceso de aprendizaje, con su 

propia metodología para situaciones en las que una discontinuidad del tiempo de 

aprendizaje y sus propios instrumentos: Plan de Estudios (PE),  las visitas de estudio, 

visitas familiares, las actividades de retorno, experiencias, cursos, carpeta  de la 

realidad, las evaluaciones, serones, otros (Almada, 2005). 

Los CEFFAs se han esforzado por mejorar su estructura física y la enseñanza, 

tratando de adaptarse a la realidad, procurándose el interés de la base, los tres pilares 

de un CEFFA, que son: familiares, estudiantes y monitores. 

Los avances en el trabajo con los estudiantes dentro de la reflexión CEFFA, son a 

través de clases, cursos, experiencias de las actividades de la carpeta de la realidad 

y los proyectos de fin de carrera, de nueva construcción y renovación, la realización 

de la Asamblea de los padres a tomar decisiones sobre la actualidad entre otros 

(Alves, 1994).  
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El CEFFA, proyecto educativo innovador, tiene estos principios, ya que es una 

pedagogía de la complejidad involucrada en el entorno familiar, entorno social, el 

entorno económico y el medio de trabajo, un proyecto de educación alternativa para 

las zonas rurales. Por lo tanto, se define como una asociación de familias, personas e 

instituciones que tratan de resolver los problemas del desarrollo rural a través de la 

formación, especialmente los líderes de la comunidad (Caliari, 2002). 

La Pedagogía de la Alternancia tiene como objetivo promover el desarrollo de la 

población rural y la educación de los jóvenes. Por lo tanto, preguntase  a los padres 

de los estudiantes lo que esperan de un CEFFA para sus hijos, luego viene la 

respuesta: la formación que se está desarrollando un programa de actividades con 

carga horaria, contenidos, un diploma, la integración en el mundo del trabajo con 

capacidad de ayudar a desarrollar las comunidades donde viven, en general, 

formación-completo, una formación profesional. En definitiva, una formación ética, 

espiritual, humana, social, agroecológica intelectual y profesional, en fin una formación 

integral (Nascimento, 2005). 

El movimiento de la pedagogía  de la Alternancia a través de las Escuelas Familias 

Agrícolas se expandió por todo el Brasil y actualmente existen en funcionamiento  más 

de 250 (doscientos cincuenta) CEFFAs en 22 estados de los 26 de la Federación 

(Datos de UFES- Universidad Federal del Espírito Santo, 2008) en el trabajo de 

desarrollo de la Pedagogía de la Alternancia, una pedagogía centrada en la juventud 

del campo, vinculada a la realidad de los mismos, lo que garantiza trabajar las 

especificidades de la educación del campo y la búsqueda de una formación integral 

de jóvenes transformadores   de su medio y en la  garantía del desarrollo local 

sustentable de sus comunidades. 

El conocimiento  la clave del éxito 

Todo ser humano no está vacío, pero dotado de inteligencia y el conocimiento es 

capaz de producir un universo de pensamientos, emociones, creatividad, habilidades 

y otros, finalmente, un potencial intelectual. 

Las organizaciones que se mueven cada día por la gente que están dotadas de 

sabiduría, deben entender que el conocimiento se ha convertido en una clave para el 

desarrollo exitoso del factor más importante, e indispensable, siendo la principal 

materia prima con la cual  todos trabajan. Según Tekeuchi y Nonaka (2008), hoy 

vivimos en la sociedad del conocimiento, esta sociedad que no utiliza máquinas, líneas 
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de montaje o robots como "medios de producción." Sus medios de producción están 

en la cabeza y las manos de gente que trabaja allí. 

A partir de esta comprensión, se puede ver como el conocimiento es más valioso, más 

poderoso que cualquier otro factor físico o financiero. Este valor eficaz de los 

conocimientos se ha convertido en un factor importante en la supervivencia de las 

empresas en el mundo y cualquier tipo de organización. Estas son experiencias que 

aseguran la mejora y la organización y el conocimiento que se produce para garantizar 

la longevidad y el éxito de las organizaciones, ya que este factor está directamente 

relacionado con su existencia (MARSAL, 2002). 

A menudo, la mayor parte del conocimiento que una organización necesita para seguir 

siendo competitivos, activo, con buen desarrollo de logro de sus objetivos  lo que  

tiene. Sin embargo, por razones diversas y de difícil acceso debido a la falta de 

planificación, organización, entre otras, todo el conocimiento que añaden permitirá dar  

valor a las organizaciones existentes y ponerla en camino de alcanzar sus objetivos 

(Stewart, 1998). 

Una dificultad importante del tema de la gestión del conocimiento es que a diferencia 

de las acciones financieras y materiales que usted puede poner un valor económico, 

el conocimiento no es fácil de entender, clasificar y medir, porque son  acciones  en el 

campo abstracto. Una dificultad extrema es la medición del valor de lo que los 

estudiosos llaman activos intangibles que están vinculadas directamente con la 

capacidad de inteligencia y la producción de conocimiento de las personas que 

constituyen el cuerpo de las organizaciones (Nonaka-1999). 

Por otro lado es importante destacar que sin el conocimiento y su gestión  cualquier 

compañía desarrolla, ya que una de las grandes características del conocimiento es 

el hecho de que es altamente reutilizable, ya que cuanto más utilizado y difundido esté 

el conocimiento, mayor será su valor. 

Los recursos materiales cuanto más se utilizan cada vez más se deprecian. Con el 

conocimiento funciona a la inversa, debido a la depreciación ocurre exactamente 

cuando el conocimiento no se utiliza (Santiago, 2009). 

El conocimiento es fundamental para el progreso de cualquier organización, por lo que 

es algo tan importante o más que cualquier recurso natural, material, que tiene que 

ser gestado, y se debe tener en cuenta su importancia. 

El conocimiento y la inteligencia se colocan como una paradoja para explicar cómo 

funciona la sociedad. De acuerdo con Handy (1994) las paradojas no deben ser 
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resueltas, pero controladas, ya que son conceptos que pueden ser o simplemente 

contrario a la opinión común, al menos en apariencia, mientras que ellos parece ser 

compañeros de progreso económico. La inteligencia es el nuevo tipo de activo. No se 

comportan como otros tipos de activos y ahí está la paradoja. A diferencia de otros 

activos, la inteligencia no puede ser dada como un regalo y siempre se conserva, 

aunque compartido. Tampoco es posible tener la inteligencia de otra persona, no 

importa quién es el dueño de la empresa en la que trabaja esa persona. 

La inteligencia concentra, la capacidad de adquirir y aplicar conocimientos, son las 

nuevas fuentes de riqueza, sin embargo, es imposible transmitir a los demás por 

decreto. La buena noticia es que, además, no puede evitar que las personas sean 

capaces de adquirirlo. 

Ante esto, el desafío es desarrollar una metodología que permita la reutilización de los 

conocimientos existentes en la organización, así como el uso de los medios para la 

capacitación de  nuevos integrantes del cuerpo de la empresa  y la promoción de la 

misma. 

 

Gestión del conocimiento: el reto 

 

Las razones de la importancia de la gestión del conocimiento son muchas, donde la 

situación actual en el mundo que es global e interactivo, un  conjunto destacado de  

nuevas normas. Para el éxito de cualquier organización, empresa, lo que necesita 

saber para usar el conocimiento, mejorar y motivar el talento y la creatividad de los 

colaboradores, convirtiéndose en una fuente de ventaja competitiva y sostenible en el 

tiempo y el espacio (ROSSATTO, 2002). 

La eficiencia y la eficacia de la gestión del conocimiento resulta un buen desarrollo 

dentro de las organizaciones y las personas a usar sus inteligencias transformadas en 

potencial intelectual (Intangible) que es formado por la agrupación de: Potencial 

humano, potencial estructural (organizativo y tecnológico) y potencial relacional , así 

garantizando alcanzar el objetivo de la misma. La gestión del conocimiento permite a 

las empresas,  ventajas de  diferenciación, logrando así el potencial de intangibles, lo 

que garantiza la creatividad, el talento, la flexibilidad, la intuición y la velocidad en las 

actividades (TERRA, 2011). 

En la gestión del conocimiento para tener éxito es vital  coordinar, organizar todo tipo 

de potencial existente en la organización. Según Dearlove (2003), aquello que 
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nosotros no vimos, está hoy,  dirigiendo las economías del mundo. El capital intelectual 

es la riqueza de Las Nuevas Naciones. 

El dominio del Capital Intelectual, lograr gestarlo es indispensable, pues significa tener 

sobre control todas las capacidades humanas necesarias para el desarrollo de una 

empresa. Dominar el capital humano es tener sobre control todos los conocimientos 

beneficiosos, creatividades, habilidades y capacidades de aprendizaje y ejecución de 

las personas que forman el cuerpo de una empresa, es decir conseguir utilizar y 

reutilizar todo conocimiento humano  existente.   

Dominar el conocimiento estructural, es tener sobre control todo conocimiento de la 

empresa, que se divide en capital organizativo y capital tecnológico que deben 

manifestar de forma sistematizada con sistema de información, organización y 

comunicación, personas con debidas habilidades trabajando en los diferentes 

sectores 

Dominar el conocimiento relacional es tener sobre control la capacidad de relacionar 

con todo el conjunto de actores que la empresa está involucrada y que necesita para 

mantenerse funcionando, es lograr con eficiencia relacionar con todo el contexto que 

la organización hace parte buscando alcanzar los objetivos de la misma (QUEL, 2006). 

Lograr gestar todos estos conocimientos es garantizar la eficiencia de todo 

conocimiento intelectual, es afirmar la búsqueda, la materialización de las actividades 

intangibles con resultados de ventajas competitivas y que sean sostenibles para la 

empresa.      

La  Gestión del Conocimiento en las organizaciones implica necesariamente la 

comprensión de las características y demandas del entorno competitivo y también por 

la comprensión de las necesidades individuales y colectivas asociadas con un proceso 

de aprendizaje. Es necesaria la creación de círculos virtuosos de generación de 

conocimiento. Esto ocurre cuando las empresas están conscientes de la necesidad 

de reinventarse a sí mismas, a desarrollar sus habilidades, para probar diferentes 

ideas, aprender con el  ambiente y   siempre en busca de desafíos, de  los estilos 

nuevos, estructuras y procesos de gestión que desencadenan procesos similares en 

nivel individual y colectivo. 

Las personas en su proceso creativo y el aprendizaje dependen de gran motivación 

intrínseca, así como la interacción con otros, de la  combinación de múltiples 

perspectivas y experiencias (TIERRA- 2010). 
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Es necesario generar, invertir en el capital intelectual de  las organizaciones, la 

construcción de estrategias y poner en acción el conocimiento (inteligencia, ideas, 

imaginación, innovación, entre otros) individuales y en grupos, por áreas dentro de las 

organizaciones y entre organizaciones. Para C.  TIERRA (2010), la gestión del 

conocimiento genera una cultura  que permite la eficacia de las decisiones y acciones, 

el crecimiento, resultados y ventajas competitivas sostenibles en las organizaciones. 

 

La Agroecología garantía de la vida 

 

La agroecología es un asunto muy adecuado para discutir una gran variedad de temas 

relacionados  con el ser humano y la  Naturaleza. La naturaleza ha sufrido cambios 

debido a la interferencia del hombre y su modo de vida, inclusive la forma de producir 

sus alimentos. Seguramente es esencial y necesario discutir el tema de la 

agroecología como una estrategia para luchar y garantizar la continuidad del ser 

humano en la tierra (AHRENS, 2007). 

Cuando se trata de la producción de alimentos es imposible no recordar la agricultura, 

la herramienta que desde su descubrimiento ha demostrado eficiencia en la 

producción y que ayudó a acelerar el mundo en lo que llaman de progreso. La 

agricultura es una actividad que tiene que ser discutida por todos los sectores de la 

sociedad, no puede ser visto como el único interés de las personas que viven en el 

campo. Debido a que la población se alimenta, por lo que es un tema de interés de 

toda la población. Discutir la forma de  producción de alimentos es responsabilidad de 

la ciudad y el campo (FUNES, 2009). 

La agricultura convencional ha demostrado día a día la destrucción total de los 

agroecosistemas y ha puesto en riesgo la biodiversidad, y la continuidad de toda la 

vida en la tierra, y que no garantiza alimentos para la población, ya que esto reduce 

el control biológico en los agroecossistema, elimina los insectos polinizadores, elimina 

la micro fauna del suelo, la flora, la fauna, contaminación del suelo, del agua, del aire 

y de  los seres humanos, disminución de la fertilidad del suelo y destrucción de toda  

la vida con el uso de productos sintéticos (NAVARRO, 1994).  

Debido a este escenario desde los años 80, la agroecología pasó a ser un  término 

utilizado para referirse a un campo de la ciencia que aporta conocimientos teóricos y 

metodológicos en el estudio de las experiencias de una  agricultura alternativa, 
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pareciendo contrario a la agricultura convencional   sobre todo a partir de los trabajos  

de los "Agroecologistas californianos", liderados por Miguel Altieri. 

En el sur de Brasil, el término fue adoptado por la mayoría de las organizaciones no 

gubernamentales (ONG) con una relación directa con las organizaciones de 

agricultores familiares. Actualmente, la agroecología ha sido muy discutida y 

practicada por los campesinos de los movimientos sociales del campo con la finalidad 

de consolidarse como  una nueva matriz tecnológica de producción en enfrentamiento 

con el sistema actual de la agricultura convencional, el agronegocio, que explora la 

tierra y los recursos naturales (STÉDILE, 2008). 

Con el tiempo diversos conceptos se han formado en torno de  la agroecología. Según 

Hecht (1989): 

Aunque en un sentido más restringido, la agroecología se refiere a un estudio 

puramente ecológico de los fenómenos que ocurren en el cultivo de los campos, por 

ejemplo, la relación depredador/depredado o la competencia cultura/invasora. 

En esta cita  el autor tiene en cuenta solo  la ecología que debe ser trabajada en los 

campos de producción, controlando, por ejemplo, las plagas agrícolas en los  cultivos, 

como si  la agroecología fuera algo aislado del resto del mundo. 

Para Altieri (1989) el concepto de la agroecología puede entenderse mejor como una 

ciencia que integra las ideas y los métodos de varios sub-campos, al envés  de una 

disciplina específica. 

Para este autor, la agroecología es un desafío normativo que va más allá de los temas  

relacionados con la agricultura en las diversas disciplinas, con raíces en las ciencias 

agrícolas. En un movimiento ambiental, en la ecología, es necesario entender y llevar 

a cabo el análisis de los agroecosistemas y los estudios de desarrollo rural 

relacionados con otros ámbitos de la sociedad. 

Según Altieri (1989), Los agroecólogos ven las personas como parte de los sistemas 

locales en fase de desarrollo. Sin duda, es muy importante incluir a los seres humanos 

como parte de la agroecología, pero no sólo como lo que  produce  alimentos, sino 

como parte de este sistema  que es la naturaleza. Porque los seres humanos, con sus 

relaciones de transformaciones directas con la naturaleza durante siglos, 

seleccionaron  especies y variedades deseables, llevando la destrucción de la 

naturaleza interfiriendo, directamente  en las  relaciones biológicas. Todo debido a los 

valores de las personas, su conocimiento de su forma de organización social y las 

tecnologías disponibles y sistemas de organización, tales como el capitalismo que 
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siempre desarrolló en las personas una búsqueda de un  desarrollo que por lo tanto 

conduce a la explotación de la naturaleza. Estando de acuerdo con Guzmán (1997), 

que establece: 

En un esfuerzo de síntesis, la estrategia agroecológica se podría definir como el 

manejo ecológico de los recursos naturales que, incorporado a una acción social 

colectiva con un enfoque participativo, permita proyectar  métodos  para el desarrollo 

sostenible. (...) En tal estrategia, el papel central de la dimensión local es como tener 

un potencial endógeno que, a través de la articulación del conocimiento de  los 

campesinos con el científico, permita la implementación  de los sistemas de agricultura 

alternativos, de la biodiversidad ecológica y  socio- cultural. 

La agroecología como una matriz tecnológica de producción, que contrasta con el 

sistema convencional de agricultura para desarrollar su práctica debe involucrar a 

todas las dimensiones de la sociedad, que está directamente conectado con el estilo 

de vida de las personas. Se trata de una búsqueda de la producción de alimentos 

sanos, respetando la complejidad de la naturaleza, sin la simplificación de los 

agroecosistemas y  garantizando la sostenibilidad  social, ambiental y económica de 

la sociedad. 

 

METODOLOGIA 

 

El estudio realizado tiene como objeto, la gestión del conocimiento agroecológico en 

el Centro Familiar de Formación por Alternancia de Enseñanza Mediana el cual está 

ubicado en la región noroeste del estado del Espírito Santo en el municipio de Barra 

de São Francisco que                                 trabaja  con la Pedagogía de la Alternancia 

y desarrolla la educación del campo. Los estudiantes  son jóvenes hijos e hijas de 

campesinos, asentados de la Reforma Agraria y otros. La mayoría  viven en el campo 

y viven de agricultura.   

El CEFFA  ofrece  matrícula en la Educación Profesional Técnica de Nivel Medio con 

Habilitación Técnico en Agropecuaria, sólo para un  grupo de estudiantes a  cada año 

lectivo, con aproximadamente 40 estudiantes regularmente matriculados en cada 

serie, de ambos sexos y atiende al todo 113 estudiantes hijos de campesinos. 

Este articulo deriva de la tesis de la maestría en agroecología y  agricultura sostenible 

por la Universidad Agraria de La Habana en Cuba-UNAH en convenio con la Vía 

Campesina / Brasil. 
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Se sabe que la metodología es  fundamental para el desarrollo de uno trabajo 

científico. Este estudio trata de utilizar como metodología las siguientes herramientas:  

¶ Estudios de las referencias bibliográficas relativas al tema de estudio que 

están citadas en el primer capítulo de esta tesis. Con el objetivo de ofrecer 

condiciones para el    dominio de contenido teórico  y  proceder con eficiencia 

y calidad  en la composición del trabajo y   análisis de los resultados. 

¶ La Investigación de Gabinete: Esta actividad fue realizada con la organización, 

estudio y sistematización  de documentos y materiales  ya existentes en el 

CEFFA sobre la Pedagogía de la Alternancia y las actividades desarrolladas 

en el CEFFA en torno de la agroecología. Sistematización de informaciones 

logradas debido los diálogos, observaciones, la convivencia  con los  

monitores, estudiantes y familias del CEFFA  durante la realización de la 

investigación. 

¶ La realización de talleres temáticos sobre Gestión del Conocimiento con los 

actores del CEFFA: estudiantes, monitores y familias y realización de 

reuniones con el equipo de monitores del CEFFA, para realización de 

diagnóstico de la situación de la gestión del conocimiento del CEFFA. La 

realización del diagnóstico estratégico participativo  a través de los talleres, 

logrando así la definición de los actores sociales, de los objetivos y de los retos 

de la gestión del conocimiento en el CEFFA, posibilitando la construcción  del 

cuadro de estrategia de los actores y la definición de los retos estratégicos y 

los objetivos asociados. 

¶ La  aplicación del Método MACTOR (Matriz de Alianzas y Conflictos: 

Tácticas, Objetivos y Recomendaciones), un  Software de LIPSOR (Laboratorio 

de Investigación en Prospectiva Estratégica y Organización, París, Francia)  

una herramienta analítica  muy importante que posibilita analizar de manera 

rigurosa el efecto, las estrategias de los actores, sobre la base de las matrices 

de impacto sobre la Gestión del  conocimiento agroecológico producido por el 

CEFFA;  

La aplicación del método MACTOR procedió  a través de siguientes etapas: 

1.  Construcción de la tabla de estrategia de actores: registro de los planes,   

motivaciones, restricciones y medios de acción de cada actor.  

2. Definición de los asuntos estratégicos: identificación de los campos de acción 

y objetivos asociados con cada uno de ellos.  
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3. Posicionamiento de los actores en relación con sus objetivos: convergencias 

y divergencias en cada campo de acción. 

4. Tácticas determinantes de posibles alianzas y conflictos: determinación de 

las prioridades de los objetivos de cada actor y evaluación de posibles 

tácticas en función de la interacción de posibles convergencias y 

divergencias. 

5. Formulación de recomendaciones estratégicas: relaciones de poder entre los 

actores con respecto a sus objetivos, prioridades y recursos disponibles. 

6. Identificación de asuntos claves acerca del futuro: formulación de hipótesis 

acerca de las tendencias, eventos y discontinuidades que puedan caracterizar la 

evolución del balance de poder entre los actores.  

Estas metodologías se presentaran adecuadas y eficientes para realización del 

estudio sobre la gestión del Conocimiento agroecológico en el CEFFA. 

Los procedimientos utilizados para llevar a la práctica de la investigación  fue un 

proceso que involucró diversas personas. La planificación de las actividades, la etapa 

inicial de sistematización, el análisis de los resultados del método MACTOR  fue 

realizado por una  equipo de cuatro integrantes formada por cuatro monitores del 

CEFFA con formaciones especificas en Ciencias Naturales, Ciencias de la Educación 

y Ciencias Agrarias. 

Desde el inicio de este trabajo con la elaboración del proyecto de investigación  hasta  

el  proceso de estructuración y interpretación de los resultados tuvo la participación 

precisa y directa del Tutor el Doctor Rafael Ojeda Súarez.   

 

RESULTADOS 

                                                                                

1. El análisis estratégico relacional  de la  gestión del conocimiento agroecológico 

en el Centro Familiar de Formación por Alternancia de Enseñanza Media 

realizado en este trabajo de  investigación  trae respuestas concretas al reto de 

consolidación de una cultura agroecológica, encontrándose que: el sector 

administrativo, sector agropecuario, los profesores  y la AEFAEP son actores 

dominantes y de gran influencia en el desarrollo y consolidación de la gestión 

del conocimiento. 

2. El diagnóstico estratégico realizado en el CEFFA apunta la existencia de   32 

actores sociales importantes  que se relacionan directamente con las  
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estrategias elegidas para  desarrollar los 14 objetivos y los sietes retos (Campo 

de acción) en la gestión del conocimiento agroecológico. 

3. El análisis estratégico de las relaciones de interacciones de los actores del 

CEFFA  resultó   como una herramienta práctica y aplicable, perfecciona el 

trabajo de los actores del CEFFA en la gestión del conocimiento agroecológico. 

4. Esta investigación con la utilización del método MÁCTOR condiciona la 

evolución del sistema estudiado, posibilitando establecer estrategias para 

mejorar la construcción y la gestión  del conocimiento agroecológico  .  

5.   Seguir realizando estudios sobre la aplicación del método MACTOR a otros 

subsistemas del capital intelectual para el desarrollo y consolidación de la 

gestión del conocimiento agroecológico. 

6. Fortalecer la alianza entre los actores, el sector administrativo, sector 

agropecuario, los profesores  y la AEFAEP en la gestión relacional del 

conocimiento agroecológico para la consolidación de la cultura agroecológica. 

7.  Los resultados de la investigación como aporte a ser conocido y apropiado por 

el conjunto de la organización de campesinos y de los centros familiares de 

formación por alternancia en la búsqueda de la consolidación del conocimiento 

agroecológico.       
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EIXO 2. Soberania Alimentar, Agroecologia e Educação Ambiental (Debate Teórico e 
Experiências Práticas). 
 

INTRODUÇÃO 

 

 

Em um segmento catarinense das Encostas da Serra Geral, existe um projeto de 

construção social de um território (SCHMIDT; SCHMIDT & TURNES, 2003; ANDION, 

2007 e GUZZATTI, 2010). A proposta que mobiliza atores sociais de diversos 

municípios tem como base o fortalecimento da agricultura familiar e a recuperação e 

proteção ambiental.  

A referência para o projeto territorial é o município de Santa Rosa de Lima. Nele, em 

1996, diferentes atores sociais se reuniram para discutir alternativas para o 

enfrentamento da crise econômica e ambiental vivenciada por parte significativa da 

população local. Como proposta, articulou-se um projeto de produção orgânica que 

culminou com a fundação da Agreco - Associação dos Agricultores Ecológicos das 

Encostas da Serra Geral.  

Após mais de quinze anos de existência, a entidade conquistou reconhecimento  

nacional - político e de mercado - na produção, beneficiamento e comercialização de 

produtos orgânicos. Além disso, o trabalho desenvolvido a partir da Agreco serviu para 

catalisar outras iniciativas como é o caso do agroturismo, posteriormente coordenado 

pela Associação Acolhida na Colônia. 

Ao mesmo tempo em que contabiliza conquistas e avanços, a Agreco se depara, ao 

longo da sua história, com dificuldades para manter o trabalho de animação e 

mobilização e para se desenvolver. Dentre os principais gargalos estão aqueles 

ligados à organização dos agricultores e ao fortalecimento da lógica da cooperação e 

solidariedade. Estes gargalos acabam por não permitir a atenuação de limites à 
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produção (topografia, condições de solo, clima) e restrições ao acesso ao mercado 

(distância de polos de maior demanda;  más condições de estrada, problemas de 

logística). Além disso, questões relacionadas a "disputas" de projetos - por exemplo 

agricultura convencional x agricultura orgânica ï dificultam e por vezes emperram as 

ações lideradas pela organização . 

As lideranças da Agreco, ao realizarem uma avaliação sobre o acirramento das 

dificuldades relatadas, apontavam a perspectiva ou orientação da educação no 

território. É importante lembrar que algumas destas lideranças eram educadores, seja 

na educação básica (redes municipal e estadual), seja na educação superior (rede 

federal).  

Passou-se então a discutir. O grupo de lideranças passou a sinalizar, então, para a 

importância de considerar os princípios da Educação do Campo e o "tipo" de educação 

proposto e defendido por aquele Movimento84. No sentido de contemplar a política e 

a gestão de educação no projeto de desenvolvimento territorial, duas frentes principais 

foram estabelecidas. A primeira, visava impactar a organização do sistema 

educacional local. Serve de exemplo a busca pelo reconhecimento oficial (Inep, MEC) 

de que a escola situada no perímetro urbano de Santa Rosa de Lima é uma escola do 

campo, visto que atende majoritariamente alunos do campo. A segunda frente 

buscava a  formação de professores com um perfil adequado às escolas do território. 

Esta é o foco deste relato e, por isso, será detalhada.  

As demandas do território para formação de professores encontraram a disposição da 

Universidade Federal de Santa Catarina de interiorizar e democratizar a oferta de seus 

cursos. No caso da Licenciatura em Educação do Campo (LECampo-UFSC), já havia 

sido tomada, pela alta administração da instituição,  a decisão política de oferecer uma 

turma do curso regular de graduação no Território Planalto Norte Catarinense. Para 

isso, um acordo de cooperação foi estabelecido com o Instituto Federal de Santa 

Catarina, que incluía um esforço conjunto e a utilização das instalações do Campus 

de Canoinhas daquela instituição.  

Naquele contexto, houve um encontro de lideranças de Santa Rosa de Lima com a 

Coordenação da LECampo-UFSC e com o Gabinete do Reitor. Nele, foi explicitada 

claramente  a proposta de que uma turma da licenciatura fosse sediada em Santa 

Rosa de Lima. A opção pela Pedagogia da Alternância foi reforçada, por permitir que 
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agricultores familiares e outros habitantes do espaço rural conciliem ensino superior e 

trabalho e por permitir que a formação dos educandos aconteça na articulação entre 

Tempo Universidade (TU) e Tempo Comunidade (TC), "os quais visam envolver o 

educando num processo educativo uno, que articula a experiência acadêmica 

(universitária) propriamente dita com a experiência de trabalho e vida no seio da 

comunidade onde vive" (LECAMPO-UFSC, 2012, p. 19).  

Assim, em 2012, após ampla articulação entre UFSC, organizações sociais locais e a 

prefeitura, definiu-se pela realização de vestibular específico para seleção de 

estudantes para a turma Encostas da Serra Geral. A Prefeitura Municipal de Santa 

Rosa de Lima adequou um espaço físico às necessidades de instalação e realização 

do curso. Dos aprovados no processo classificatório, aproximadamente quarenta ï de 

oito municípios diferentes ï se matricularam no primeiro momento. Alguns deles, logo 

no início, mostraram dificuldades para compatibilizar suas vidas com a organização 

do curso. A quase totalidade dos matriculados optou por ter aulas nos períodos 

vespertino e noturno para ampliar a possibilidade de manter os vínculos com suas 

Unidades Familiares de Produção. Em 2014, iniciaram na 4a fase 28 estudantes: 21 

de Santa Rosa de Lima; dois de Anitápolis, dois de Rio Fortuna, dois de São Bonifácio 

e um de Orleans.  

Os professores deslocam-se semanalmente ao município durante os TU para 

ministrar aulas e nos TC sempre que necessário para acompanharem atividades de 

pesquisa e estágio desenvolvidas pelos educandos.  

Com relação aos educandos, a maioria é de agricultores. Muitos praticam manejos 

convencionais, mas alguns já o fazem em sistemas orgânicos de produção 

agropecuária. Destaque-se que um dos eixos da Licenciatura em Educação do Campo 

é Agroecologia (os outros são: Ecossistemas e Fundamentos da Ciência), dado o 

entendimento dos envolvidos na proposição do Projeto Político Pedagógico da 

LECampo-UFSC de que é esta abordagem científica para o manejo de 

agroecossistemas pode contribuir mais efetivamente para  um desenvolvimento 

integral do campo e seus sujeitos.  

Apesar da instalação da turma em Santa Rosa de Lima e do andamento do curso, no 

segundo ano detectou-se que era indispensável dar mais um passo e buscar um 

envolvimento efetivo da LECampo-UFSC  na solução dos gargalos ao 

desenvolvimento territorial sustentável e solidários das Encostas da Serra Geral 

apontados pelas lideranças da Agreco. Dizendo de outra forma, era necessário ser 
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parte da construção social do território rural das Encostas da Serra Geral. Um 

pergunta estava posta: Que tipo de reflexão e aprendizado este tipo de aproximação 

poderia trazer aos educandos?  

Neste processo, o lançamento da Chamada Pública 

MCTI/MAPA/MDA/MEC/MPA/CNPq Nº 81/2013 ï a qual buscava  fomentar a criação 

de Núcleos de Estudos em Agroecologia no país ï configurou-se como uma 

oportunidade de articulação de demandas locais com as reflexões feitas no âmbito da 

LECampo-UFSC.  

Neste contexto, a fim de responder a chamada pública, no diálogo com as 

organizações locais foram feitas as seguintes questões: quais são os fatores que 

estão limitando o processo produtivo dos agricultores associados a Agreco? Qual a 

contribuição que a Licenciatura em Educação do Campo pode dar no enfrentamento 

a estas dificuldades? As indicações dos agricultores foram claras: melhoria de 

sistemas orgânicos de produção vegetal;  alternativas para alimentação animal; 

resgate de sementes crioulas; recuperação de áreas degradadas e compostagem. A 

LECampo-UFSC respondeu à Chamada Pública, propondo a criação do 

NeaEducampo e a articulação de pessoas, conhecimento e recursos para construção 

coletiva de soluções para os problemas apontados.  

 

O NEAEducampo 

 

 

A proposta apresentada articulou, inicialmente, um grupo de cinco professores da 

UFSC (LECampo-UFSC e Agronomia), um pesquisador do IAPAR (Instituto 

Agronômico do Paraná) especialista em agroecologia, dois extensionistas rurais e dez 

estudantes (seis da LECampo-UFSC, dois da agronomia, um de letras e um de 

veterinária).  Além disso, conseguiu estabelecer parceria com diferentes 

organizações para o desenvolvimento da proposta, sendo elas: Instituto de Estudos e 

Assessoria ao Desenvolvimento - CEADES; Centro de Formação em Agroecologia ï 

CFAE; Associação de Agroturismo Acolhida na Colônia; Cooperativa de Profissionais 

em Desenvolvimento Sustentável das Encostas da Serra Geral ï ALIAR; Cooperativa de 

Agricultores Ecológicos das Encostas da Serra Geral - CooperAgreco; Associação dos 

Agricultores Ecológicos das Encostas da Serra Geral - Agreco e o Instituto 

Agronômico do Paraná - IAPAR. 
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Definiu-se como objetivo geral do projeto, além de "constituir e instalar um Núcleo de 

Estudos em Agroecologia e Produção Orgânica (NeaEducampo), implantar 20 (vinte) 

unidades de experimentação e socialização (UES) relacionadas com a produção 

agroecológica, nos quatro municípios abrangidos pelo projeto (Santa Rosa de Lima, 

Anitápolis, São Bonifácio e Rio Fortuna - de onde parte dos alunos é natural e onde já 

existem associados da Agreco) e, a partir delas, desenvolver atividades definidas no 

projeto.  

O preceito da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, caracterizada pela 

integração entre organizações sociais e produtivas locais e a comunidade acadêmica 

está explicitamente colocado na proposta, que envolve as famílias do(a)s 

agricultore(a)s, pesquisadore(a)s, técnico(a)s, e lideranças locais e regionais. As 

metodologias previstas na proposta asseguram a realização de processos educativos 

fundamentados na troca e diálogos de saberes. 

Como o projeto está ancorado na perspectiva da pesquisa-ação e na estratégia de 

construção do conhecimento do tipo ñde agricultor para agricultorò, sua caracter²stica 

principal é a proposta de instalação de Unidades de Experimentação e Socialização 

(UES) in loco, ou seja nas unidades familiares de produção de associados à rede 

Agreco-CooperAgreco. Neste sentido, vinte unidades familiares de produção (UFP) 

orgânica ou em conversão associadas à CooperAgreco são consideradas, também, 

espaço físico à disposição das atividades de campo do projeto.  

A execução do projeto iniciou em abril de 2014 e a primeira conquista foi a instalação 

do NeaEducampo oficialmente junto ao Centro de Educação da UFSC. Na sequência, 

deu-se início a instalação das UES nas diferentes temáticas do projeto. Para isso, 

buscou-se parceria com "especialistas" em cada área, sendo que novos parceiros 

foram articulados ao projeto. Das cinco temáticas previstas, duas - técnicas produtivas 

vegetais e alimentação animal já estão com experimentos definidos. As outras três - 

sementes crioulas, compostagem e recuperação de áreas degradadas ainda estão 

sendo delineadas.  

Os alunos estão acompanhando todo o processo, desde a seleção de propriedades 

rurais, elaboração do diagnóstico das unidades, delineamento dos experimentos. No 

entanto, terão papel fundamental na realização de visitas mensais para 

acompanhamento e discussão da evolução dos experimentos nas propriedades rurais 

com vistas a realização de registro detalhado.  
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Assim, apesar de ser um projeto ainda em fase inicial, mostra-se como grande 

oportunidade de aproximação dos educandos com a realidade local, possibilitando 

construírem coletivamente com professores, técnicos e agricultores respostas para os 

desafios locais.  
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EIXO 2 - Soberania Alimentar, Agroecologia e Educação Ambiental (Debate Teórico 
e Experiências Práticas). 
 
 

INTRODUÇÃO 

 

 

De acordo com o Dicionário da Educação do Campo (2012, pg.14), a especificidade 

da Educação do Campo está no campo (nos processos de trabalho, na cultura, nas 

lutas sociais e seus sujeitos concretos) antes que na educação, mas essa 

compreensão já supõe uma determinada concepção de educação: a que considera a 

materialidade da vida dos sujeitos e as contradições da realidade como base da 

construção de um projeto educativo, visando a uma formação que nelas incida. A 

realidade do campo constitui-se, pois, na particularidade dada pela vida real dos 

sujeitos, ponto de partida e de chegada dos processos educativos. Todavia, seu 

horizonte não se fixa na particularidade, mas busca uma universalidade histórica 

socialmente possível. 

Segundo o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência para a 

Diversidade- PIBID DIVERSIDADE, o qual estamos inseridas, traz os seguintes 

objetivos: 1) aperfeiçoamento da formação inicial de professores para o exercício 

da docência nas escolas indígenas e do campoï incluídas as escolas quilombolas, 

extrativistas e ribeirinhas contribuindo para a valorização do magistério 

intercultural indígena e em educação do campo, 2) elevar a qualidade da formação 

inicial de professores nos cursos das licenciaturas intercultural indígena e do 

campo, promovendo a integração entre educação superior e educação básica, 

3)proporcionar aos licenciandos oportunidades de criação e participação em 

mailto:maristelapimenta@hotmail.com
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experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador 

e interdisciplinar, nas perspectivas intercultural indígena e do campo, que busquem 

a superação de problemas identificados no processo de ensino-aprendizagem, 

4)contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à formação dos 

docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de licenciatura. 

Como acadêmicas do curso Interdisciplinar em Educação do Campo da Universidade 

Federal da Fronteira Sul do município de Laranjeiras do Sul- PR e bolsistas do PIBID- 

Diversidade, desejamos através desse trabalho expor alguns pontos importantes de 

nosso projeto, visando o objetivo de implantação de uma horta em uma propriedade 

rural, focando em instruir a família a importância da sustentabilidade, de uma 

alimentação saudável e orgânica, iremos abordar como chegamos a esse projeto e a 

relação existente entre horta e componentes curriculares das escolas. Nossa 

finalidade como futuras educadoras da Educação do Campo; é envolver a escola com 

a realidade da comunidade, e ensinando aos alunos a interação dos conteúdos da 

ciência da natureza com a própria vivência do campo. 

 Nossa experiência iniciou-se dia 14 de abril de 2014 no Colégio Estadual do Campo 

Joaquim Nasário Ribeiro de Ensino Fundamental e Médio, localizado no distrito de 

Campo do Bugre, no município de Rio Bonito do Iguaçu- PR, próximo ao 

Assentamento 8 de Junho e a UFFS (Universidade Federal Fronteira Sul),onde 

cursamos o curso de Licenciatura Educação  do Campo ciências da natureza. 

 Segundo o PPP- Projeto Político Pedagógico (2012) do Colégio a comunidade 

Campo do Bugre é composta principalmente por pequenos agricultores e 

assalariados, cuja renda varia entre 1 a 3 salários mínimos, contando também com 

muitos desempregados que sobrevivem com muitas dificuldades. Na relação com a 

comunidade busca-se a integração com a mesma procurando dar abertura para que 

possam participar das atividades da escola, promovendo reuniões, palestras, 

festividades e outros. 

O Colégio procura também trazer os pais para acompanhar os trabalhos dos filhos, 

porém a escola ainda sente a necessidade de mais participação e comprometimento 

da família, o que poderia melhorar o processo de ensino aprendizagem, valorizando 

a participação de todos, trazendo sempre que necessário pessoas da comunidade 

para enriquecer a aprendizagem dos alunos e o próprio conhecimento da comunidade. 
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Portanto o ponto de partida do Colégio é promover uma educação transformadora de 

qualidade na qual o aluno é o sujeito da sua própria história, portador de experiência, 

valores, aspirações e conhecimentos, mas que necessita da intervenção do professor 

para levá-lo a acreditar em suas possibilidades a fim de ultrapassar o senso comum e 

ampliar seus horizontes, no sentido de se tornar um cidadão capaz de operar 

mudanças na sociedade em que vive.  

Em principio estávamos com o trabalho de observação no colégio, até que surgiu a 

proposta por parte da coordenação do PIBID, de efetuarmos uma visita à propriedade 

rural de um aluno da escola, para observamos sua realidade fora da escola. Com base 

nas observações, formulamos um questionário e fizemos uma pesquisa com essa 

família, a respeito da vivência, da fonte de renda, e das necessidades que a família 

desse aluno possuíam.    Chegamos à conclusão que  essa família vive da produção 

da venda de leite, apresenta uma despesa muito grande com a  criação de vacas e o 

lucro é pouco, mas mesmo assim a família não tem desejo de sair de sua propriedade. 

A mãe do aluno demonstrou interesse em implementar uma horta, com a justificativa 

de ajudar com as despesas de alimentação. Ela nos mostrou o espaço que gostaria 

de fazer a horta e explicou que só não fizeram a horta por não ter condições. Nossa 

sugestão foi de implantar uma horta orgânica, para incentivar e informar sobre a 

importância da alimentação saudável. 

Através de levantamentos bibliográficos e consultas com professores das áreas das 

Agrárias da UFFS, queremos mostrar as diferentes possibilidades envolvidas no 

cultivo de hortaliças, sem  a utilização agrotóxicos. 

A partir desta experiência vivenciada pelo aluno, é possível estabelecer uma relação 

com conteúdos vistos em sala de aula, principalmente nas áreas Ciências da 

natureza. Deste modo, será possível, abordar muitos conceitos  teóricos, mas que 

foram vivenciados na prática  a  partir da realidade do aluno. 

 

 

DESENVOLVIMENTO   

 

 

Segundo Teixeira (1983) a horta tem objetivo de sensibilizar e conscientizar as 

pessoas de que a vida depende do ambiente e o ambiente depende de cada cidadão 

deste planeta. Dar oportunidade aos alunos de aprender a cultivar plantas utilizadas 
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como alimentos; traz a conscientização sobre a importância de estar saboreando um 

alimento saudável e nutritivo; degustação do alimento semeado, cultivado e colhido; 

estimula os alunos a construírem seu próprio conhecimento no contexto 

interdisciplinar; contextualiza os conteúdos aos problemas da vida urbana; e faz as 

famílias e os alunos da escola construírem a noção de que o equilíbrio do ambiente é 

fundamental para a sustentação da vida em nosso planeta.   

A reflexão sobre o ambiente que nos cerca e o repensar de responsabilidades e 

atitudes de cada um de nós, gera processos educativos ricos, contextualizados, 

significativos para cada um dos grupos envolvidos. Neste contexto, o cultivo de hortas 

é um valioso instrumento educativo. O contato com a terra no preparo dos canteiros e 

a descoberta de inúmeras formas de vida que ali existem e convivem, o encanto com 

as sementes que brotam, a prática diária do cuidado ï regar, transplantar, espantar 

formigas é um exercício de paciência e perseverança até que a natureza nos premie 

com a transformação de pequenas sementes em verduras e legumes viçosos e 

coloridos. Hortas são instrumentos que, dependendo do encaminhamento dado pelo 

educador, podem abordar diferentes conteúdos curriculares de forma, segundo Costa 

(1958). 

Portanto, podemos citar como possibilidades de abordagens metodológicas de ensino 

a partir do tema horta: 1)perigos sobre o uso de agrotóxicos; 2) desenvolvimento de 

plantas, desde sua germinação até a colheita; 3).incidência de luz solar sobre a horta, 

durante os períodos da manhã e da tarde, para posterior comparação com outros 

meses do ano; 4)contrastar as alterações climáticas durante as estações do ano; 

5)diversos tipos de solo e suas matérias orgânicas.  

A partir destes estudos é possível avaliar estes conteúdos de diferentes maneiras, 

como por exemplo, exposição de trabalhos sobre a semente, o desenvolvimento das 

plantas, os animais da horta; elaboração de  trabalhos sobre a produção de 

transgênicos e orgânicos no município e no estado; palestras, vídeos sobre 

alimentação saudável, a importância dos alimentos; tempo de germinação das 

plantas; técnicas de plantio e preparação do solo. Além do mais, trabalhar com este 

tema possibilita ao aluno reconhecer a importância da cadeia ecológica. Em relação 

à matemática, o aluno poderá trabalhar conceitos matemáticos relacionados às 

dimensões da horta, como área e perímetro. Na semeadura contagem de sementes e 

medida dos sulcos ou covas. Também é explorar o reconhecimento de formas 

geométricas e o uso dos sistemas de medida. 
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De acordo com Teixeira (1983), alguns cuidados devem ser tomados para evitar o 

aparecimento de pragas e doenças na horta,. Evitar cultivar uma única hortaliça 

canteiro, pois cada planta retira um tipo de nutriente do solo e atrai um diferente tipo 

de praga. O cultivo de salsa, cebolinha e coentro nas bordas dos canteiros funciona 

como repelente para algumas pragas. Ao separar uma metade para o cultivo de alface 

e a outra metade, para o cultivo de beterraba, este procedimento ajuda equilibrar a 

retirada das vitaminas do solo e confunde as pragas que atacam as plantas pelo 

cheiro, cor e forma das folhas. O cultivo de ervas medicinais, como melissa, capim 

cidreira, poejo, hortelã, menta e boldo ao redor da horta, também é muito eficaz para 

espantar algumas pragas. A erva-doce atrai para si o pulgão que costuma atacar a 

couve. Se houver poucas plantas de couve na horta, pode-se fazer a lavagem das 

folhas retirando todos os pulgões. Se não resolver, o ideal é aplicar a calda de fumo. 

Concluindo, esperamos que a implantação da horta nessa propriedade possa ser 

utilizada como exemplo de metodologia de ensino que possibilite, a ampliação do 

olhar do local aonde convivem, a valorização do meio ambiente, e o despertar para 

novos conhecimentos. A auto-estima, a interação entre escola e família e alimentação 

saudável são outras contribuições que podem ser  geradas a partir deste trabalho. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Neste trabalho procuro contribuir com a compreensão do que vem se construindo 

como Educação do Campo, para tanto, apresento uma reflexão sobre os conceitos de 

Campo e discutimos algumas diferenças da Educação Rural e da Educação do 

Campo. Nesta perspectiva, as questões centrais deste trabalho são: como as escolas 

do campo podem se tornar escolas sustentáveis e como a interferência da 

comunidade escolar, dos profissionais da educação, dos movimentos sociais e do 

Estado pode colaborar para o desenvolvimento de escolas sustentáveis.  

A construção de Políticas Públicas efetivas só é possível em parceria com a 

comunidade, visto que a sua vontade política é fundamental para o sucesso de 

qualquer projeto político. Mesmo assim, semelhante tarefa não é fácil, pois implica em 

equacionar o confronto de diferentes interesses e ideologias. Indivíduos pensam e 

agem conforme suas atitudes, inscritos em sua cultura. Diferentes conceitos orientam 

a sociedade e, portanto, construir um conceito de Política Pública significa dar sentido 

às interpretações possíveis da realidade e transformá-la. Se compararmos o modelo 

de educação rural com o modelo de educação do campo que defendemos, veremos 

conceitos diferenciados. O primeiro concebe a relação homem-natureza como 

exclusão, pois privilegia a força de trabalho e de produção de riquezas voltadas para 

a acumulação material de poucos, excluindo a maioria. O segundo modelo, por sua 

vez, vem se desenvolvendo em um grande movimento educativo que está 

acontecendo no campo por meio de inúmeras experiências de educação não formal, 

desenvolvidas por diferentes movimentos sociais presentes tanto nas comunidades 

de base como no ensino superior.  São estas práticas e as reflexões teóricas 

produzidas que têm contribuído para a construção do conceito de Educação do 
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Campo, na perspectiva de criar condições reais de desenvolver este território a partir 

do desenvolvimento das potencialidades de seus sujeitos. 

Enquanto a educação do campo vem sendo criada pelos povos do campo, a educação 

rural é resultado de um projeto criado para a população do campo, de modo que os 

conceitos projetam distintos territórios. Duas diferenças básicas desses conceitos são 

os espaços onde são construídos e seus protagonistas. Por essas razões é que 

afirmamos a educação do campo como um novo paradigma que vem sendo 

construído por esses grupos sociais e que rompe com o paradigma da educação rural, 

cuja referência é a do produtivismo, ou seja, o campo considerado somente como 

lugar da produção de mercadorias e não como espaço de vida. Nesta perspectiva, 

com a qual não concordamos, as pessoas são vistas como "recursos" humanos 

(Gomes Neto et alli, 1994). Uma das consequências desta visão, conforme afirma Edla 

de Araújo Lira Soares, relatora das Diretrizes Operacionais para a Educação Básica 

do Campo, ® que, com a ñeducação rural, não se observa, mais uma vez, a inclusão 

da população na condição de protagonista de um projeto social global." (In: Kolling, 

Cerioli e Caldart, 2002, p. 72). De modo alternativo a esta concepção, consideramos 

o campo, em conformidade com o que Thomas Samuel Kuhn (1994, p.38) define como 

território, ou seja, como espaço político por excelência, campo de ação e de poder. 

Nesta perspectiva, concebemos as escolas do campo como um ecossistema aberto, 

pois em interação com os ambientes externos que fazem parte do cotidiano vivido 

pelas pessoas de toda a comunidade, e a Educação do Campo com uma proposta 

pedagógica que extrapola os muros das escolas do campo, pois considera que todos 

os problemas e conflitos sociais que devem ser tratados pela escola não podem ser 

pensados isoladamente do entorno social, isto é, fora do espaço político e 

socioambiental em que ela se encontra inserida. Por isso a Educação do Campo 

considera na sua proposta pedagógica, sua gente, seu modo de vida, de organização 

do trabalho e do espaço geográfico, de sua organização política e de suas identidades 

culturais, suas festas e seus conflitos. A Educação do Campo não existe sem a 

agricultura camponesa, porque foi criada pelos sujeitos que a executam. Neste 

sentido, a concepção de educação do campo deve contemplar o desenvolvimento 

territorial das famílias que vivem da terra, visto que a agricultura camponesa encontra-

se em confronto permanente com a agricultura capitalista. E se o agronegócio avança, 

também avançam os movimentos camponeses na construção de seus territórios. 
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Diante dessa exposição, consideramos que a construção de escolas sustentáveis 

segundo os preceitos da Educação do Campo é uma necessidade urgente para se 

garantir a construção de espaços socioambientais equilibrados nas comunidades do 

campo. A capacidade de tomar decisões e lutar por uma educação com qualidade 

social é um direito popular que o poder público deve promover. Para tanto, é 

necessário a construção de Políticas Públicas com aplicabilidade e respeito às 

pessoas que optaram  em viver no campo. 

Partindo dos pressupostos apresentados, as atividades de educação ambiental 

desenvolvidas pela Secretaria Estadual de Educação no Noroeste de Mato Grosso 

buscam considerar um público amplo, como professores, moradores de unidades de 

conservação e representantes de organizações sociais de base, como as associações 

de moradores do município de Colniza, Aripuanã, Cotriguaçu e Castanheira. Nosso 

objetivo é instaurar reflexões e atitudes voltadas para a construção de uma sociedade 

mais justa e sustentável, pois, segundo a perspectiva teórica e crítica que adotamos, 

a educação significa a formação humana e política, um processo de humanização 

socialmente situado que ocorre como prática social em todos os espaços das 

instituições da sociedade, embora seja na escola que ela aconteça de forma 

sistemática, planejada e intencional.  

Por considerarmos a escola como espaço privilegiado para a produção e reprodução 

do currículo e do talento coletivo convidamos toda a comunidade escolar para que, 

juntos, pudéssemos construir um ambiente escolar agradável e incubador de 

mudanças concretas na realidade social por meio de projetos de gestão 

socioambiental, envolvendo professores, estudantes, gestores públicos e membros 

da comunidade em processos de co-responsabilidade socioambiental.  Para tanto, 

apresentamos o projeto Uma Escola Sustentável, que vai ao encontro do ñProjeto 

Escolas Sustent§veisò proposto pelo Minist®rio da Educa«o ao considerar a 

necessidade de articular três eixos: espaço, gestão e currículo.  

Para potencializar mudanças efetivas de forma gradual e permanente, nossa proposta 

articula-se com outras iniciativas em andamento no Ministério da Educação (MEC), 

tais como o Programa Mais Educação, EMIEP (Ensino Médio Integrado e 

Profissionalizante), propostas de matrizes diferenciadas e Projetos Escolares 

Comunitários (PAEC),  com a finalidade de potencializar o que está preconizado no 

Plano Nacional sobre Mudança do Clima, de espaços educadores sustentáveis, os 

quais têm a intencionalidade pedagógica de constituir em referências de 
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sustentabilidade socioambiental na medida em que apresentem uma relação 

cuidadosa com o meio ambiente e compensem seus impactos com o desenvolvimento 

de tecnologias apropriadas, permitindo qualidade de vida para as gerações presentes 

e futuras. E para iniciar o processo de parceria com a comunidade visando essas 

transformações foram necessários, inicialmente, dois importantes passos:  

Passo 1 ï Sensibilização de todos para com o cuidado do patrimônio escolar, o 

consumo consciente dos materiais de limpeza e de papelaria, bem como, da água e 

energia elétrica. 

Passo 2 ï Organização da Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida na 

Escola (Com-vida), a qual se baseia na participação de estudantes, professores, 

funcionários, diretores, comunidade. 

O principal papel da Com-vida é contribuir para um dia-a-dia participativo, 

democrático, animado e saudável na escola, promovendo o intercâmbio entre ela e a 

comunidade. Para isso, a Com-vida deve somar esforços com o Grêmio Estudantil, a 

Associação de Pais e Mestres, o Conselho da Escola e, também, com organizações 

da comunidade externa, tais como ONGs e órgãos governamentais.  

Para auxiliar a escola na organização e planejamento da Com-vida, contamos também 

com a Gerência de Educação Ambiental da Secretaria de Estado de Educação de 

Mato Grosso em parceria com o Coletivo Jovem (CJ) de Mato Grosso. Deste modo foi 

possível estabelecermos algumas orientações às escolas no sentido de contribuir para 

a construção de uma Escola Sustentável.  

A região escolhida para iniciar o projeto Uma Escola Sustentável foi a do Noroeste 

de Mato Grosso, onde temos Escolas Estaduais do Campo no município de Colniza 

EE Maria Miranda de Araújo no Distrito de Guariba, município de Aripuanã EE Dom 

Franco Dalla Valle no Distrito de Conselvan, no município de Castanheira EE Paulo 

Freire e EE Mário de Andrade no Assentamento Vale do Seringal, e EE André Antonio 

Maggi e EE Sidney César Furh Assentamento Juruena no município de Cotriguaçu.85 

Para termos uma escola sustentável, o trabalho começou com a realização de 

palestras feitas por educadores não apenas sobre a importância da reciclagem, mas 

também sobre a necessidade de todos repensarmos nossos hábitos de consumo. 

                                            
85 Existem no noroeste de Mato Grosso 65 escolas destinadas a atender ao público infantil, sendo 23 
creches, 48 pré escolas, 147 escolas de ensino fundamental e 26 escolas de ensino médio. Aripuanã, 
Colniza, Cotriguaçu e Castanheira possuem escolas na área urbana e também no campo.  Esses 4 

municípios foram contemplados com a cartilha, no primeiro momento (2010/2011) e em 2012/2013 foram os 
demais municípios do Estado. 
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Esta preocupação deveu-se ao fato de alguns projetos escolares de educação 

ambiental, em Mato Grosso, revelaram uma preocupação em cuidar da limpeza da 

escola e da manutenção de sua estrutura f²sica, enfatizando o tema ñlixoò, sem 

desenvolver uma reflexão quanto à inadequação do modelo desenvolvimentista da 

sociedade global.  

Uma crítica que está intimamente ligada à questão da reciclagem, e que nós 

educadores devemos estar atentos para não veicular no ambiente escolar, que a 

ênfase na reciclagem pode acabar incentivando as pessoas ao consumismo 

exagerado na medida em que favorece a ideia de que ñse pode comprar e consumir ¨ 

vontade, porque depois este material ser§ recicladoò. £ neste sentido que a educação 

ambiental precisa atuar, sensibilizando as pessoas de que a melhor maneira de se 

reduzir o grande fluxo de lixo é considerar a sua origem: comprando menos, de 

preferência, só o necessário; adquirindo produtos reutilizáveis e preferindo produtos 

com menos embalagens, entre outros. Reduzir a quantidade de lixo enviada para os 

aterros é uma das principais razões para se fazer a reciclagem. Outro fator, não menos 

importante, é que a fabricação de um produto novo, sem a utilização de material 

reciclado, pode levar ao esgotamento dos recursos naturais, utilizados no processo 

de manufatura. Um exemplo disso é a fabricação do papel, que utiliza a polpa da 

madeira das árvores, e a fabricação de plástico, que requer o uso de combustíveis 

fósseis como o petróleo e o gás natural.  

O exercício diário de práticas sustentáveis pode e deve ocorrer no ambiente escolar, 

pois a incorporação da sustentabilidade no currículo escolar fortalece a Educação 

Ambiental, ajudando a comunidade escolar a adotar práticas sustentáveis em seu 

cotidiano. Contudo, essa motivação precisa ser constante. É preciso que a 

comunidade entenda que o processo precisa ser contínuo, pois embora os resultados 

sejam lentos, são extremamente indispensáveis para o futuro. A escola não precisa 

ter uma área verde para que seja sustentável. Jardins suspensos trazem um toque de 

charme e beleza, favorecendo a visita de insetos locais, como borboletas e pássaros. 

Já as escolas que possuem uma área verde, podem implantar hortas, quintais úmidos 

com jardins aquáticos para tratamento de água e até mesmo uma roça sustentável 

dependendo do tamanho da área, ou seja, um laboratório vivo potencialmente capaz 

de educar. Muitas técnicas podem ser desenvolvidas na escola para que a mesma se 

transforme em uma escola sustentável (eco-técnicas), envolvendo não só a 

comunidade escolar como também a comunidade do entorno, pois todos podem 
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contribuir no desenvolvimento de diversas atividades, uns com sua experiência de 

vida, outros com mão de obra.  

As atividades de educação ambiental desenvolvidas pela Secretaria Estadual de 

Educação com os professores, alunos, nossos parceiros e representantes das 

comunidades locais, assim como outras organizações não governamentais (ONGs) 

iniciaram com oficinas coordenadas por profissionais da educação da rede de ensino 

do Estado de Mato Grosso e dos Municípios de Colniza, Cotriguaçu, Castanheira e 

Aripuanã com dois grandes objetivos: 

a) Elaboração da Cartilha paradidática Escola, Comunidade e Educação 

Ambiental; 

b)  Capacitação de professores e representantes das comunidades para 

ações que visem a participação social, o desenvolvimento do cidadão e a 

melhoria da qualidade de vida da população local com base no princípio 

da sustentabilidade e da equidade. 

No primeiro momento, a proposta de elaboração de uma cartilha voltada à construção 

de uma escola sustentável foi apresentada às secretarias de Educação dos quatro 

municípios e à Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (SEDUC/MT). No 

segundo momento foi apresentada a proposta diretamente aos professores e diretores 

das escolas, que gostaram e comprometem-se a participar das oficinas. Os temas 

escolhidos pelos professores de Colniza, Aripuanã, Cotriguaçu e Castanheira para a 

cartilha foram sustentabilidade no ambiente escolar, desmatamento, queimadas e 

unidades de conservação e também a biodiversidade dos municípios. A metodologia 

utilizada na capacitação baseou-se nos princípios da prática emancipatória e 

transformadora, do indivíduo como sujeito ativo do processo, da autonomia e 

participação equitativa de todos e da construção coletiva do conhecimento, visando a 

filosofia da Educação do Campo, relatados nas Orientações Curriculares do Estado 

de Mato Grosso e no Plano Nacional e Estadual de Educação. Além disso, o trabalho 

esteve centrado em discussões sobre temas relacionados ao cotidiano dos 

professores, como sustentabilidade no ambiente escolar, possibilitando o direito de 

expressão e promovendo a união do grupo. Alem de todos os materiais utilizados para 

a dinâmica dos trabalhos, houve estudos preliminares das Orientações Curriculares e 

o Plano Estadual de Educação do Estado, documentos estes que são considerados a 

base norteadora da Política Pública do Estado.  
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De maneira geral os trabalhos foram satisfatórios, e os resultados obtidos, 

proporcionaram a elaboração da Cartilha Pedagógica que está sendo usada como 

material paradidático nas Escolas e por toda a Comunidade, além disto, após a 

avaliação de todo o material foi decidido que eles também fariam parte como 

complemento de uma publicação mais ampla, que não fosse só dos municípios 

mencionados, mas que abrangesse os demais municípios do Estado e cujos 

resultados serão apresentados em publicações de Relatos de Experiências das 

Escolas do Campo, ainda em construção em parceria Gerencia de Educação do 

Campo e Gerencia de Educação Ambiental da SEDUC/MT. Quanto aos espaços 

externos das escolas, são utilizados como meio de subsistência da população no 

Noroeste de Mato Grosso, a Secretaria Estadual de Educação, e seus parceiros neste 

trabalho, realizam ações de educação ambiental promovendo a educação como fruto 

de processos por meio dos quais os indivíduos, de forma coletiva, construam valores 

sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes, práticas, ações, competências e 

relações voltadas para a conservação do meio ambiente e o desenvolvimento 

socioeconômico.  

A Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), o Programa Nacional de 

Educação Ambiental (PRONEA) e o Tratado de Educação para Sociedades 

Sustentáveis e Responsabilidade Global, da educação do campo o Programa 

Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA), o Decreto 7352 de 04/11/10 

foram utilizadas, bem como reflexões de autores como Paulo Freire (1991), Marcos 

Sorrentino (2010), Michele Sato (2008), Marcos Reigota (2010), entre outros. 

Diante dessa exposição a construção de escolas sustentáveis segundo os preceitos 

da Educação do Campo é possível, a construção de espaços socioambientais na 

comunidade e trabalhar em prol do espaço onde vivem para dar uma opção de que 

no Campo também se constrói vida com qualidade e rentabilidade e que se pode optar 

em viver neste espaço, são decisões que os campesinos podem tomar, educação com 

qualidade social, construção de Políticas Públicas com aplicabilidade e respeito as 

pessoas que optaram em viver no campo, é o exercício que a sociedade e o poder 

público devem respeitar. 

A utilização do material pedagógico publicado é para dar subsídios aos profissionais 

da educação das escolas do campo, bem como a outras instituições do estado. 

Estamos hoje com 11 Escolas Estaduais e 35 Municipais no Estado com o Projeto 

Escola Sustentáveis, com recursos financiados pelo MEC via PDDE/Escolas 
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Sustentáveis e coordenado pela Gerencia de Educação Ambiental da SEDUC/MT, 

porém as Escolas da rede Estadual que não recebem recurso desenvolvem projetos 

pedagógicos nas escolas e nas comunidades onde moram com o tema 

Sustentabilidade, realizamos todos os anos o Encontro Estadual das Escolas 

Sustentáveis e Com-Vidas de Mato Grosso e o Encontro da Juventude das Escolas 

do Campo, onde diversos assuntos são debatidos em busca da ampliação da 

qualidade social de ensino. 
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Eixo 2 -  Soberania alimentar, agroecologia e educação ambiental   

 

RELATO 

 

O objetivo deste texto consiste em relatar alguns trabalhos, debates, reflexões e 

estudos realizados durante os encontros das Práticas Pedagógicas Integradas (PPI), 

que proporcionam trocas de experiências e articulação de conhecimentos para 

formação de docentes no Curso de Licenciatura em Educação do Campo no Instituto 

Federal Farroupilha ï Câmpus Jaguari. 

O  Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha Câmpus Jaguari, 

através do Curso de Licenciatura em Educação do Campo trabalha e a temática 

agroecológica e desenvolve a Política Nacional de Educação do Campo formando 

professores para os anos finais do ensino fundamental e médio nas suas respectivas 

habilitações, a saber, Ciências Agrárias e Ciências da Natureza, dialogando com a 

realidade sócia econômica-ambiental e cultural específica da região de abrangência 

do IF Farroupilha.  

Neste primeiro semestre do curso, desenvolveram-se algumas Práticas Pedagógicas 

Integradas sobre esses temas, Educação do Campo e Agroecologia. As PPIs, 

enquanto Componente Curricular, estão definidas no Artigo 120 da Resolução nº 13 

de 2014: 

 

A Prática enquanto Componente Curricular nos cursos de Licenciatura tem o 
objetivo de proporcionar experiências de articulação de conhecimentos 
construídos ao longo do curso em situações de prática docente, oportunizar o 
conhecimento e reflexão sobre o campo de atuação docente; proporcionar o 
desenvolvimento de projetos; metodologias e materiais didáticos próprios do 

mailto:silvanaaparecidacogo@gmail.com
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exercício da docência, entre outros, integrando novos espaços educacionais 
como lócus da formação dos licenciados. 

  

 

A metodologia para a realização dessas atividades inclui a realização de práticas 

profissionais integradas e projetos integradores, que são desenvolvidos ao longo do 

curso. Dessa forma, os alunos têm contato com atividades teóricas-práticas, que 

envolvem todas as disciplinas do semestre, numa perspectiva interdisciplinar, e que 

de acordo com o curso são relativos à prática docente nas escolas rurais e a 

habilitação específica. Dentre essas atividades, podemos citar a participação em 

pesquisas educacionais, programas de extensão, elaboração de material didático, 

desenvolvimento de projetos de eventos científicos, entre outros.  

Os estudos e reflexões que vêm sendo construídos a partir dos temas apresentados 

nas PPIs tais como: a Pesquisa na Formação Docente, a Educação do Campo e a 

Agroecologia possibilitam reflexões sobre a área de atuação que envolve a Educação 

do Campo.  

Nesse sentido, o Curso de Licenciatura em Educação do Campo é desenvolvido a 

partir da metodologia da Pedagogia da Alternância. Esta constrói e desenvolve seus 

currículos de acordo com a realidade do campo, conciliando os estudos com o trabalho 

na propriedade rural e é voltada para as características intrínsecas do seu meio como 

elemento propulsor que proporcione o desenvolvimento e a qualidade de vida, 

(GNOATTO, 2006, p 02.) fazendo com que o estudante correlacione o seu 

conhecimento empírico com o científico. 

Nas primeiras PPIs, nos deparamos com situações que discutem tendências globais, 

como os conceitos de soberania alimentar e sistemas de produção baseados na 

agroecologia que ganham atenção nas duas últimas décadas.  

Nos anos 80 surge a agroecologia, visando à recuperação e conservação da 

biodiversidade ecológica e cultural. De acordo com esse paradigma surgem 

categorias para a construção de um modelo alternativo de desenvolvimento rural, 

atribuindo importância à especificidade cultural, a noção de economia moral 

camponesa e a ideia de desenvolvimento ñanti-capitalista" (CAPORAL e 

COSTABEBER,2006, p.07). 

Assim, para conceituar a Agroecologia, é preciso vincular interesses e pretensões no 

campo da agricultura e da sociedade. Ela se refere ao estudo de fenômenos 

puramente ecológicos que ocorrem no âmbito dos cultivos, o que traduz o seu enorme 
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potencial de aplicação para resolver questões tecnológicas e favorecer o desenho e a 

gestão de agroecossistemas sustentáveis. Pode ser definida como: 

 
 
Agroecologia se consolida como enfoque científico na medida em que este 
campo de conhecimento se nutre de outras disciplinas científicas, assim 
como de saberes, conhecimentos e experiências dos próprios agricultores, o 
que permite o estabelecimento de marcos conceituais, metodológicos e 
estratégicos com maior capacidade para orientar não apenas o desenho e 
manejo de agroecossistemas sustentáveis, mas também processos de 
desenvolvimento rural sustentável. É preciso deixar claro, porém, que a 
Agroecologia não oferece, por exemplo, uma teoria sobre Desenvolvimento 
Rural, sobre Metodologias Participativas e, tampouco, sobre métodos para a 
construção e validação do conhecimento técnico. Mas busca nos 
conhecimentos e experiências já acumuladas, ou através da Investigação-
Ação Participativa ou do Diagnóstico Rural Participativo, por exemplo, um 
método de intervenção que, além de manter coerência com suas bases 
epistemológicas, contribua na promoção das transformações sociais 
necessárias para gerar padrões de produção e consumo mais sustentáveis 
(CAPORAL, 2004, p.13). 

 
 

Definida como a ciência que apresenta uma série de princípios, conceitos e 

metodologias para estudar, analisar, dirigir, desenhar e avaliar agroecossistemas, 

com o propósito de permitir a implantação e o desenvolvimento de estilos de 

agricultura com maiores níveis de sustentabilidade, a Agroecologia proporciona as 

bases científicas para apoiar o processo de transição a estilos de agricultura 

sustentável nas suas diversas manifestações ou denominações. Ela estabelece as 

bases para a construção de estilos de agriculturas sustentáveis que reconhece, 

valoriza e estuda os chamados saberes tradicionais ou locais, como fonte de grandes 

contribuições à formulação de propostas, estratégias e programas que buscam 

contribuir para uma sociedade que priorize a qualidade de vida e ao mesmo tempo 

usufrua dos recursos naturais que estão disponíveis no contexto ambiental sem lesá-

lo ou comprometê-lo irreversivelmente.  

 

Sob esta ótica, não podemos confundir a Agroecologia - enquanto disciplina 
científica ou ciência - com uma prática ou tecnologia agrícola, um sistema de 
produção ou um estilo de agricultura (ALTIERI, 1995, p.09). 

 
 

Diante desses conceitos da agroecologia é possível perceber que a Educação do 

Campo e a Agroecologia articulam-se com o papel de um educador do campo que 

passa a ser desafiador, pois além de mediar e instigar os sujeitos sobre a prática 

agroecológica, o professor também tem o compromisso de sensibilizá-los sobre os 
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cuidados com o ambiente natural.  Percebemos, assim, através das Práticas 

Pedagógicas Integradas que a Educação do Campo possui certas especificidades, 

principalmente, no que tange ao olhar do educador quanto ao seu público, estudantes 

oriundos do campo que continuam a repetir atividades produtivas e que, às vezes, 

descuidam da terra. 

Os estudos e reflexões, que acontecem nos encontros das PPIs, fazem-nos pensar 

sobre a importância da formação de docentes, a partir da percepção de uma nova 

identidade para atuar em escolas do campo. Sabemos que uma educação de 

qualidade depende também de um bom professor, para formar um aluno crítico e 

reflexivo que seja capaz de intervir nas diversas questões sociais, a fim de promover 

a transformação na sociedade, por isso é que precisamos estar sempre refletindo a 

prática docente em seus diferentes meios sociais.  
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e Experiências Práticas). 
 
 
RESUMO 
 
O presente texto tem por objetivo refletir a participação das escolas municipais, 
estaduais e particulares na Mostra Educacional realizada durante a VI Feira Estadual 
de Sementes Crioulas e Tecnologias Populares em outubro de 2013, no município de 
Canguçu/RS, bem como, o amadurecimento coletivo na busca por evidenciar as 
contradições que se apresentam com relação a produção agrícola e as discussões 
destas relações na escola. Enquanto metodologia, trabalhamos com o estudo de caso, 
por tratarmos de um caso específico, visando reflexões qualitativas, fundamentadas 
no método dialético, tendo como centralidade a pesquisa participante. Chegamos a 
prévias conclusões que nos levam a compreender que a Soberania Alimentar é um 
direito dos povos de decidir sobre sua própria política agrícola e alimentar, assim 
manter a agrobiodiversidade tem sido preocupação constante e tem demandado 
ações educativas pautadas na Educação Popular do Campo.  
 

 

A Feira Estadual de Sementes Crioulas e Tecnologias Populares vem acontecendo 

no município de Canguçu/RS desde o ano de 2002, visando a divulgação do trabalho 

de preservação de sementes que já vinha acontecendo e também possibilitar trocas 

de experiências de produção de Sementes Crioulas de todo o Estado. A Feira vem 

despertando na comunidade local a importância da preservação e conservação da 

biodiversidade, sendo um evento que chegou a reunir mais de 20.000 pessoas 

discutindo a necessidade da preservação da biodiversidade como um projeto de 

mailto:simonenunesschulz@gmail.com
mailto:patriciabierhals@yahoo.com.br
mailto:gitaniavargas@gmail.com
mailto:crbuchweitz@yahoo.com.br
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desenvolvimento sustentável, bem como, teve a presença de pessoas do país inteiro 

e de países latino americanos. 

Neste texto, traremos a reflexão acerca da participação enquanto Secretaria Municipal 

de Educação e Esportes na organização da sua sexta edição em outubro de 2013, 

juntamente com outras entidades comprometidas com um projeto produtivo e 

societário condizente com a produção agrícola que garanta a autonomia dos sujeitos 

do campo, sua liberdade de escolha e manutenção das sementes crioulas, na 

produção da vida, da biodiversidade, da soberania e segurança alimentar e nutricional, 

enfim pautada na construção de um projeto societário libertador, conforme concepção 

freireana (Freire, 1978).  

A Feira vem discutindo a ampla disseminação da transgenia no Brasil e no mundo, 

devido a preocupações como estas manifestadas na moção de repúdio contra o 

Projeto de Lei 5575/2009 no III Encontro Internacional de Agroecologia: Redes para a 

Transição Agroecológica na América latina em agosto de 2013.  

 

 

A aprovação pouco cuidadosa do cultivo de transgênicos no país configura-
se como um dos exemplos mais concretos de imposição tecnológica, que tem 
como resultado a degradação dos recursos naturais e o desrespeito aos 
direitos humanos, econômicos, culturais e sociais essenciais. Dentre as 
possibilidades de transgenia, uma das mais preocupantes em estudo e 
desenvolvimento pelas grandes multinacionais na área de sementes trata das 
Tecnologias de Restrição de Uso Genético, mais conhecida como tecnologia 
Terminator. Essa tecnologia visa desenvolver cultivares incapazes de 
germinar em sua segunda geração, ou seja, quando os grãos colhidos são 
replantados pelos agricultores - caracterizando o que popularmente se 
difundiu como ñsementes suicidasò. A tecnologia visa reforar a privatiza«o 
das sementes, fortalecendo a capacidade de cobrança de royalties por parte 
das empresas, impedindo os agricultores de multiplicarem suas sementes e 
obrigando-os a adquirir em todas as safras sementes patenteadasò(acessado 
em: http://eiabotucatu2013.blogspot. com.br/). 
 
 

 A discussão entorno do projeto societário que visa a autonomia dos trabalhadores em 

busca de uma nova ordem produtiva, permeia o meio rural e urbano do Município de 

Canguçu86, estando conjuntamente em constantemente dialogo com o projeto 

                                            
86 É importante considerarmos que no município de Canguçu temos 64% da população residente no 
meio rural de acordo com o Censo do IBGE de 2010(acessado em 08/08/14) 
http://www.censo2010.ibge.gov.br/ sinopse/index.php?uf=43&dados=0) e de acordo com dados 
fornecidos pela Secretaria Municipal de Educação e Esportes das 31 escolas municipais de Ensino 
Fundamental, 25 estão no meio rural. Mesmo neste contexto, cabe ressaltar que apesar de expressivos 
os números que compõem a área rural do município, o diálogo entre campo e cidade declara-se 
constante não só pela mesa dos consumidores urbanos, mas também pela relação familiar que se 
constitui na mista relação de trabalho,seja de filhos que não encontram alternativa no campo e se 
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educativo, que esta em desenvolvimento tendo como princípio a contribuição para 

formação de sujeitos capazes de se organizar e intervir na sociedade com 

conhecimentos necessário a materialização de  um projeto societário comprometido 

com  luta histórica da classe dos trabalhadores.  

Nesse sentido, a participação na organização da VI Feira vai acontecendo de maneira 

a promover dentro dos espaços educativos discussões e reflexões com relação ao 

sentido da semente crioula no contexto das famílias do campo e da cidade. 

Objetivando neste trabalho, trazer para dentro da escola o modo de produção da 

existência das famílias de agricultores(as), bem como a relação destes sujeitos no 

contexto urbano. Relacionando desta forma, a unidade entre campo e cidade, que 

dentre outras questões intensifica seus encontros e desencontros com a comunidade 

urbana na mesa, no trabalho e na exploração no contexto societário que marginaliza, 

aliena e desumaniza a classe de trabalhadores, nos ditames do Sistema Capitalista. 

A importância desta ação, no contexto formativo encontra-se na intencionalidade de 

que o saber escolar esteja e permaneça em constante diálogo com o saber local. 

Conhecimento que permite a comunidade escolar aprofundar coletivamente a leitura 

sobre a realidade, a percepção de situações-limites e a busca por ações capazes de 

transformá-las, provocando assim, o repensar do fazer pedagógico na escola e do 

fazer agrícola nas propriedades. 

A partir desta motivação a Mostra Educacional realizada durante a VI Feira Estadual 

de Sementes Crioulas e Tecnologias Populares em outubro de 2013, teve como 

objetivo a participação das escolas municipais, estaduais e particulares com 

apresentações de trabalhos realizados na escola e comunidade escolar dentro do 

tema proposto: ñCRIOULAS: Sementes que resgatam o passado e garantem a 

segurana alimentar do futuroò. Bem como, divulgar e permitir o compartilhamento de 

saberes e conhecimentos referentes a sementes crioulas, tecnologias populares, 

segurança alimentar e agrobiodiversidade.  

ALTIERE (2012). discutindo os processos de integração dos agricultores a grandes 

empresas, influenciados pela Revolução Verde, ressaltou que a conservação e o 

manejo da agrobiodiversidade, tão importante para a segurança alimentar das 

comunidades rurais, podem não serem viáveis sem a preservação da diversidade 

cultural, visto que a substituição das sementes crioulas também representa a perda 

                                            
lançam para cidade em busca de emprego, seja pela própria formação acadêmica/profissional dos 
jovens que acabam os direcionando a ocupar espaços públicos no município. 
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da diversidade cultural, uma vez que muitas variedades fazem parte de cerimônias 

religiosas ou comunitárias e a monocultura empregada afetou a diversidade da dieta 

alimentar criando preocupações nutricionais nestas comunidades. O produto desta 

ação de integração criou agricultores marginalizados pelo alto custo da aquisição das 

tecnologias, aumento do uso de agrotóxico trazendo consequências sérias para saúde 

e o meio ambiente, ineficiência dos materiais geneticamente melhorados ou 

modificados, não adaptados aos ambientes marginais em que vivem os agricultores 

mais pobres. Fatos estes que condizem com a proposta da Feira, em preservar a 

agrobiodiverdade e a diversidade cultural das comunidades locais.  

O trabalho de organização do Evento junto à VI Feira de Sementes Crioulas, foi 

realizado por meio da mobilização das escolas, permitindo que as mesmas pudessem 

organizar as propostas já existentes ou ainda pudessem construir novas. Para tanto, 

aconteceram formações com professores voltadas para os temas da Feira e também 

nas escolas com alunos, foram distribuídos e divulgados materiais de apoio visando 

trazer conhecimentos a cerca dos temas propostos, também foram realizadas 

pesquisas no contexto local visando a reaproximação dos ambientes educativos para 

além das salas de aula. Uma das atividades que antecedeu na Feira foi a escolha do 

tema de acordo com o objetivo do evento, onde as escolas enviaram frases escritas 

por seus alunos(as), sendo uma delas selecionada.  

Tivemos uma diversidade de experiências e trabalhos apresentados, muitos pautados 

em pesquisas realizadas junto da comunidade fazendo o resgate de sementes 

crioulas, buscando e vinculando esse conhecimento à soberania alimentar e a 

agrobiodiversidade.  Tivemos também a criação do Grupo de Guardiões Mirins e 

Juvenis de Sementes Crioulas durante a VI Feira que se constituiu com kits de 

sementes crioulas distribuídos para cada escola participante e outros vinte kits 

sorteados dentre os interessados presentes. E ainda, as escolas apresentaram e 

apreciaram as atividades artístico-culturais, visitaram o evento com a proposta de 

desenvolver uma atividade na escola.  

Das escolas participantes na Mostra, professoras(es), estudantes inscritos e 

guardiões mirins e juvenis puderam conhecer a Bionatur-Sementes Agroecológicas 

em Candiota/RS e estiveram na Estação Experimental Terras Baixas da EMBRAPA 

em Capão do leão/RS, onde são desenvolvidas pesquisas referentes as sementes 

crioulas. 
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 Assim, no decorrer da caminhada que inicia no processo de organização da Feira, a 

participação em si e os momentos pós VI Feira já preparando para a VII Feira, são 

constituídos de reflexões, ações e novas reflexões, num movimento que busca efetivar 

a práxis, se desafiando a compreensão dos fatos que constituem a realidade para 

intervir nesse contexto visando transformá-lo. Neste movimento, vivenciamos 

experiências coletivas que buscam alternativas possíveis na qualificação do pensar e 

fazer pedagógico, bem como, do pensar e do fazer nas comunidades escolares. 

Sendo assim, a partir da proposta inicial tivemos a mobilização e participação das 

escolas no evento expondo seus trabalhos e pesquisas, promovendo conjuntamente 

a aproximação e retomando a identidade camponesa em algumas comunidades. Os 

expositores da Feira, grande maioria guardiões de sementes crioulas, sentiram-se  

muito valorizados e reconhecidos por ver e saber que as escolas estão engajadas na 

discussão de assuntos relevantes a todos aqueles que são agricultores(as).  

Uma vez que a Soberania Alimentar e Nutricional é considerada como direito dos 

povos de decidir sobre sua própria política agrícola e alimentar. Logo, manter a 

agrobiodiversidade tem sido preocupação constante e tem demandado ações 

educativas pautadas na Educação Popular do Campo. Nesse sentido, foi organizado 

o Grupo Mirim e Juvenil de Sementes Crioulas que levaram para as suas comunidades 

kits a serem multiplicadas nas propriedades e estas novamente expostas na próxima 

feira, bem como estarem participando de formações e viagens para que possam 

compreender e adquirir conhecimentos a respeito do sentido de ser um guardião. 

Dessa forma, concluímos que pela participação através da Mostra Educacional, bem 

como, na organização da VI Feira Estadual de Sementes Crioulas e Tecnologias 

Populares foi possível promover a integração nas comunidades escolares no sentido 

de aproximar, reconhecer o fazer camponês seu modo de organização da existência 

em seu cotidiano pelo trabalho na terra, problematizar as relações econômicas, de 

mercado, também sociais e culturais que permeiam este território na busca por 

promover uma Educação Popular do Campo. 

Demanda esta que está cada vez mais evidente e necessária, devido as discussões 

presentes nos mais diversos espaços como em Seminários, Fóruns da Agricultura 

Familiar, encontros entre entidades parceiras no município que repensam este 

contexto peculiar, conforme colocado anteriormente, reivindicações das comunidades 

escolares presentes em espaços como por exemplo, nos Conselhos Distritais e 

projetos de mini autoridades. 
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A comunidade camponesa pede que a escola pública no campo seja repensada, 

querem uma educação voltada para a sua realidade, que reconheça o seu trabalho 

no campo com suas facilidades e dificuldades, no entanto, reconhecendo sua 

relevância. Movimentos Sociais, sindicatos, instituições que vem trabalhando com 

projetos voltados a permanência das pessoas no campo como: EMBRAPA, EMATER, 

CAPA, também trazem para a discussão a preocupação com a garantia da 

agrobiodiversidade, segurança alimentar e nutricional, a sucessão familiar apontando 

para a escola como uma instituição que precisa urgentemente voltar seu processo de 

ensino e aprendizagem para o campo de forma diferenciada sem promover uma 

educação urbanizada neste território87 que é específico.  

Medidos por este princípio os Movimentos Sociais do Campo tem como conquista as 

Diretrizes e Bases para a Educação do Campo88 desde 2001, o que expressa de um 

lado o reconhecimento da luta do campo, e de outro fortalece o movimento dispondo 

de suporte legal, que permite e outorga no cotidiano do ensino o repensar a educação 

que vem sendo ofertada ou construída nas escolas públicas. Assim, concordamos 

com a reflexão do autor ao trazer que  

 
 
retomar o conceito de público significa repensar a autonomia da escola, 
significa repensar o papel intelectual do professor, significar pensar novas 
formas de organização democrática da escola e significa pensar em outra 
maneira da escola dialogar com o povo e com os trabalhadores (LEHER, 
2014,p.176). 
    
 

Avançando para a análise crítica dos abusos que acontecem com os camponeses(as) 

em detrimento do desenvolvimento do sistema capitalista, ñn«o h§ como separar a 

                                            
87  Em an§lise de Fernandes (2008, p.52): ñNa essencialidade do conceito de territ·rio est«o seus 
principais atributos: totalidade, multidimensionalidade, escolaridade e soberania. Portanto, é impossível 
compreender o conceito de território em sua escolaridade, ou seja, em suas diversas escalas 
geográficas, como espaço de governança de um país, de um estado ou de um município, o sentido 
político da soberania pode ser explicitado pela autonomia dos governos na tomada de decisões. 
Quando nos referimos ao território como propriedade particular individual ou comunitária, o sentido 
político da soberania pode ser explicitado pela autonomia de seus proprietários na tomada de decisões 
a respeito do desenvolvimento desses territórios.  
 
88 De acordo com Bernardo Mançano Fernandes em ñEduca«o do campo e territ·rio campon°s no 
Brasilò, educação do campo e educação rural difere-se em v§rios aspectos. Para Manano, ñenquanto 
Educação Rural é um projeto externo ao campesinato, a Educação do Campo nasce das experiências 
camponesas de resist°ncia e seus territ·riosò. Ainda conforme o autor, educa«o do campo trata-se de 
uma disputa de território imaterial, que pode em alguns momentos se tornar força material na luta 
política por territórios muito concretos, como, por exemplo, o destino de uma comunidade camponesa 
(2008, p.41). 
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escola da agricultura camponesa. É uma questão estratégica de desenvolvimento e 

moderniza«o. £ uma condi«o essencial da democraciaò (ARROYO e FERNANDES, 

1999, p.68). 

Nesse sentido, o processo de participação supera a mera participação momentânea 

na Feira e promove uma movimentação constante no sentido da construção do projeto 

societário libertador a que se propõe o evento e o projeto educativo pautado na 

Educação Popular do Campo. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA  

 

O Sistema Agro Florestal é uma forma de uso da terra que determina sustentabilidade 

com presença de árvores, hortaliças, pequenos animais e produção de minhocário, 

que tem a capacidade de capturar nutrientes do solo, reciclando-os eficientemente e 

proporcionando maior cobertura e conservação do mesmo.  

Com o SAF podemos mostrar para as comunidades que em um espaço pequeno 

produzem-se várias culturas ao mesmo tempo e, até criar animais de pequeno  porte 

fazendo o manejo correto a cada espécie, pois sabemos  que cada planta cultivada, 

seja ela perene ou de diferentes extratos arbóreos, com a participação do minhocário, 

geram matéria orgânica para a manutenção e biodiversidade do agro ecossistema.  

Todos os projetos da Escola estão interligados visando práticas agro ecológicas e 

valorização de práticas existentes na comunidade.  

 

   

DESENVOLVIMENTO  

 

Os sistemas agro florestais  são um consórcio de espécies arbóreas, cultivos agrícolas 

tradicionais, plantas medicinais, hortaliças, produção de minhocário e/ou criação de 

animais numa mesma área de maneira simultânea ou ao longo do tempo.  

É uma nova relação do homem com a natureza e, está presente entre as populações 

indígenas há muito tempo, todavia, é sinônimo de segurança alimentar e qualidade da 

nutrição das famílias assentadas.   Através desse Sistema, podemos promover a 

sustentabilidade dos sistemas de produção, o combate a pobreza rural, a segurança 

alimentar e a geração de renda e agregação de valor de produtos da agricultura 

familiar.  
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Esse trabalho se realiza na escola junto com as famílias assentadas (Assentamento 

Renascer). Neste processo pedagógico o objetivo é a capacitação dos professores, 

pais e alunos no manejo ecológico de várias culturas produtoras da alimentação 

básica consumida pelas famílias.  

Ao mobilizar a comunidade escolar e as famílias estimula-se e qualificam-se os 

chamados ñpomaresò que s«o §reas de cultivos anuais, enriquecidas com adubos 

verdes, orgânicos e húmus. Assim gera-se matéria orgânica para a manutenção e 

biodiversidade do agro sistema existente nos lotes de assentados.  

Através de oficinas de aprendizagem com os técnicos da EMATER (Empresa de 

Assistência Técnica Rural) e da EMBRAPA,  seguem abaixo as instruções de como 

montar e manter os SAFôs.  

 

 

PROCEDIMENTOS  

 

- Análise de solo;    

- Executar o plantio da muda com o solo preparado tomando cuidado para que a muda 

fique enterrada na mesma profundidade que estava no viveiro ou na embalagem;  

- Espaçamento entre plantas (4m x 2m);  

- Produção de vermicompostagem ou composto orgânico;  

- Irrigação por gotejamento;  

- Quebra ventos (2m x 2m);  

- Organização da propriedade (desenho);  

- Manejo integrado de pragas e doenças. 
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CONCLUSÃO  

 

O que defendemos através desse princípio é a relação necessária que a educação e 

a escola devem ter com os desafios do seu tempo histórico. No caso das práticas 

educacionais que acontecem no meio rural, esta relação não pode,  hoje, 

desconsiderar a questão tão importante que é a preservação da nossa fauna e flora.  

Avançar para os saberes, valores e efeitos capazes de implementá-los a partir das 

condi»es de cada realidade. Como diz Santo Agostinho ñmesmo que tenhas feito 

uma longa caminhada, h§ sempre um novo caminho a fazerò.  

 Assim constroem-se  reais alternativas de permanência no campo e de melhor 

qualidade de vida para a comunidade.   
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Eixo 2 -  Soberania Alimentar, Agroecologia e Educação Ambiental (Debate Teórico 

e Experiências Práticas). 

 

INTRODUÇÃO  

 

No final da década de 1970, a questão indígena passou a ser tema de relevância no 

âmbito da sociedade civil. Nesse mesmo período, os índios iniciaram os primeiros 

movimentos de organização própria, em busca da defesa de seus interesses e 

direitos.  No Ceará, os movimentos e processos de mobilização política de povos 

indígenas se dão a partir da década de 1980. 

Nos últimos anos a questão da preocupação com a segurança alimentar e nutricional 

em sociedades indígenas vem se destacando como um importante fator de 

preservação da cultura indígena e esta diretamente ligado a luta e resistências por 

seu território. 

 

 

Em novembro de 2002, no ñPrimeiro Semin§rio Nacional para Articula«o de 
uma Política Pública de Segurança Alimentar e Desenvolvimento Sustentável 
para os Povos Ind²genasò, e em 2003, com a participa«o de 680 lideranas 
ind²genas, o ñPrimeiro F·rum Nacional para a Elabora«o da Pol²tica Nacional 
de Segurança Alimentar e Desenvolvimento Sustentável dos Povos 
Indígenas do Brasil.(SALGADO, 2007, p. 8) 

 

 

A segurança alimentar indígena se torna importante para garantir alimentos e respeitar 

à diversidade cultural dos povos indígenas visando  alimentação saudável de acordo 

com as especificidades etnoculturais e combate à desnutrição na população indígena. 

As experiências descritas neste artigo fazem parte das atividades de extensão do 

projeto vinculado ao Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia - Campus 

Baturité, a saber, Proeja- FIC - Segurança e Soberania Alimentar para Comunidades 

mailto:alemagnodesousa@gmail.com
mailto:annaerika@ifce.edu.br
mailto:mleal@ifce.edu.br
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Tradicionais do Maciço de Baturité ï CE, realizado em 2013 e 2014, com 

financiamento do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia - Campus 

Baturité.   

As práticas vivenciadas na comunidade Indigena Kanindé de Aratuba ï CE foram 

marcadas pela realização de atividades educativas, informativas e trocas de 

experiências em busca de informações através de aulas. Foram traçadas estratégias 

para o desenvolvimento comunitário e o fortalecimento da agricultura familiar. As 

atividades tiveram caráter informativo e sensibilizador, referentes ao conhecimento e 

valorização da comunidade em questão, seja através da geração de renda de modo 

responsável com o meio natural, visando atingir a sustentabilidade ambiental. 

A comunidade Kanindé (Figura 1) pertencente ao município de Aratuba apresenta 

uma população de aproximadamente 641 pessoas, distribuídas em 185 famílias e 148 

residências (Ministério da Justiça, 2011, p. 1 apud GOMES, 2012, p. 14). Muitas 

famílias vivem exclusivamente da agricultura, outras alternam esta atividade com 

ocupações diversas, destacando os pequenos comércios. Outra atividade significativa 

na comunidade diz respeito confecção de bijuterias, feita pelas mulheres que 

contribuem para o sustento familiar. 

 
                              Figura 1 ï Aldeia Kanindé de Aratuba 

Fonte: Alexandre Magno de Sousa (2013). 

 
Destaca-se a existência de problemas como a falta de uma politica publica que atenda 

a escola e os produtores rurais que participam da agricultura familiar. 
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UMA CONSTRUÇÃO METODOLÓGICA  

 

 

As ações que fundamentaram o desenvolvimento das atividades de extensão do 

Cursoï FIC promovidas na comunidade kanindé se basearam em uma série de 

reuniões (7) entre representantes da comunidade indígena, a coordenação do projeto 

e a equipe de monitoria, que durante esses encontros apresentaram o IFCE, a 

proposta do Curso, a metodologia de ensino e sugeriram uma matriz curricular que foi 

gradativamente sendo debatida e ajustada pela comunidade.  

As disciplinas que ficaram definidas foram de Segurança Alimentar, Higiene e 

Segurança de Alimentos, Soberania Alimentar, Boas Práticas de Fabricação, 

Agroecologia, Estrutura Física de Unidades de Alimentação, Aproveitamento Integral 

de Alimentos e Construção de Projetos Sociais, distribuídas em 160h/a, tendo sido 

aceitas principalmente pelo diretor da escola indígena, onde foram oferecidas aulas 

de Segurança Alimentar, Higiene e Segurança de Alimentos, Soberania Alimentar, 

Boas Práticas de Fabricação, Agroecologia, Estrutura Física de Unidades de 

Alimentação, Aproveitamento Integral de Alimentos e Construção de Projetos Sociais 

divididas em quatro módulos, somando cerca de 144h/a durante os meses de 

Dezembro de 2013 até Março de 2014. Além disso, foi estabelecido pelas 

coordenadoras e a equipe de monitoria que as aulas teriam inicio com dinâmicas de 

ñquebra geloò. 

Vale ressaltar que a aproximação com a comunidade indígena perpassou por 

apresentações das propostas do IFCE, reuniões internas das lideranças indígenas 

para avaliarem o que fora discutido; seguida de reuniões onde a supracitada liderança 

apresentava seu parecer, sendo que esse percurso durou cerca de dois meses para 

ser construído o curso com os índios Kanindé. 

Nesse sentido, foi estabelecido o perfil dos alunos, que seriam 40 indígenas 

alfabetizados, sendo que 5 vagas seriam para as lideranças da aldeia, 5 para 

indígenas que concluíram o ensino médio e as demais foram completas por alunos da 

escola indígena regularmente matriculados. Ficou acordado que duas aulas seriam 

ministradas por semana, correspondendo a um módulo por mês. 
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Módulo Componentes Curriculares Carga Horária (h/a) 

1 Segurança Alimentar 12 

1 Higiene e Segurança de Alimentos 24 

2 Soberania Alimentar 12 

2 Agroecologia 12 

3 Aproveitamento Integral dos Alimentos 24 

3 Estrutura Física e Organizacional de UAN 12 

4 Boas Práticas de Fabricação 24 

4 Elaboração de Projetos Sociais 24 

TOTAL  144 

 

No primeiro módulo foi abordada a disciplina de Segurança Alimentar, que consistiu 

em identificar e explicar as definições de Segurança Alimentar e o Direito Humano à 

Alimentação e relacioná-las à sustentabilidade, onde esses conceitos terão diversos 

sentidos dependendo dos fatores históricos e socioeconômicos; O módulo 

correspondente à Higiene e Segurança Alimentar, consistiu em informar aos alunos 

que a higiene e segurança alimentar constituem uma componente prioritária do dia a 

dia de cada um, de um vasto conjunto de atividades e de unidades de alimentação e 

nutrição. 

No segundo módulo foi trabalhado debate referente à Soberania Alimentar, que 

consisti em orientar o aluno sobre a importância da escolha da sua alimentação, 

chamou atenção para os alimentos tradicionais da comunidade indígena e orientou 

sobre a elaboração de projetos sociais voltados para a agricultura familiar camponesa. 

Em Agroecologia, foi apresentada a importância da agroecologia como contraponto 

ao agronegócio, e suas diferenças apresentando os objetivos propostos e mostrando 

como a agroecologia pode ser vista definindo a abordagem da agricultura que se 

baseia nas dinâmicas da natureza em regiões com comunidades tradicionais, 

especificamente no Maciço de Baturité. 

No terceiro módulo foi ministrado sobre o Aproveitamento Integral de Alimentos, 

consistiu em discutir o desperdício de alimentos. Tendo em vista a segurança 

alimentar da comunidade. Foram elaborados alimentos a partir de caules, folhas, 

sementes e polpas de frutas da região, além de possibilitar orientações para o 

desenvolvimento de uma renda econômica extra de alimentos; No módulo de 

Estrutura Física e Organizacional de UAN, foram apresentados os princípios básicos 

de planejamento de serviços de alimentação, bem como, seus aspectos físicos e de 
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funcionamento. Tendo como base a legislação vigente, ressaltando a relação 

existente entre qualidade e promoção da saúde. 

No quarto módulo apresentou-se aos alunos as ñBoas Pr§ticas de Fabrica«oò, que 

consistiu em debater as normas e procedimentos gerais voltados para o controle do 

ambiente, do pessoal e outros itens, com a finalidade de atingir um determinado 

padrão de identidade e qualidade do produto. 

Em ñElabora«o de Projeto Socialò, foram apresentadas e explicadas as defini»es de 

projetos sociais enfatizando os ações voltadas para os programas governamentais 

criados para garantir a segurança e soberania alimentar e nutricional. Ainda, foram 

mapeadas as produções agrícolas locais com potencial para ingressar em programas 

governamentais como Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Portanto este esta disciplina possibilitou 

para a comunidade o conhecimento sobre as potencialidades agrícolas e orientações 

para ingressar em programas de segurança alimentar. 

Além disso, foram realizadas na aldeia atividades extra curriculares como: entrevistas 

com as lideranças da aldeia, participação nas festas da comunidade como a festa do 

milho, registros fotográficos da aldeia e hospedagem  nas casas de moradores. Essas 

ação subsidiaram uma série de pesquisas etnográficas paralelas. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

As atividades realizadas na comunidade visaram discutir temas fundamentais para 

garantia da segurança e da soberania alimentar para a comunidade tradicional dos 

índios Kanindés de Aratuba. Debater segurança alimentar, Higiene e Segurança de 

Alimentos, Soberania Alimentar, Agroecologia, Aproveitamento Integral dos 

Alimentos, Estrutura Física e Organizacional de UAN, Boas Práticas de Fabricação, 

Elaboração de Projetos Sociais, possibilitou oferecer alternativas para garantir a 

segurança do patrimônio cultural e proporcionou que os indígenas tivesse uma 

formação também que possibilitasse geração de fontes de renda a partir de uma lógica 

camponesa. 

Diante das condições alimentares da comunidade o curso pôde contribuir de modo 

significativo para a melhoria da qualidade de vida das populações. Além de que, 

cultura alimentar e as formas de produção se tornam uma maneira de permanência 
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da comunidade em sua luta pela terra, onde 39 indígenas concluíram o curso. O 

Quadro-1 apresenta as ações realizadas, objetivos e metas alcançadas e mosaico de 

fotografias representativas das atividades. 

 

AÇÃO REALIZADA OBJETIVOS METAS ALCANÇADAS 

Reunião entre a equipe 

do IFCE e a 

comunidade indígena 

Kanindé.   

Efetivar parcerias entre a equipe do 

Instituto federal do Ceará, Campus 

Baturité, com a comunidade e a 

escola da comunidade Kanindé de 

Aratuba. 

Realização das parcerias por 

parte das lideranças da aldeia 

e do diretor da escola, 

Elenilson Kanindé, com a 

escola E.D.E.F.M. Manuel 

Francisco dos Santos 

Aula de Segurança 

Alimentar 

Difundir para a comunidade a 

relação entre alimento e comida, 

conhecer os direitos humanos, e 

diferenciar soberania alimentar de 

segurança alimentar. 

Compreensão por parte dos 

alunos, da diferença entre 

alimento e comida, de seus 

direitos alimentares como 

povo tradicional. 

Aula de Higiene e 

Segurança de 

Alimentos 

Informar para os alunos os 

procedimentos adequados para as 

boas praticas e higiene alimentar, 

conhecer as doenças relacionadas 

a má higienização dos alimentos e 

conhecer as formas de conservação 

dos alimentos. 

Entendimento por parte dos 

alunos, da correta 

manipulação de alimentos. 

Aula de Soberania 

Alimentar 

Conhecer a importância de a 

Soberania alimentar, Entender os 

tipos de agriculturas enfatizando a 

agricultura familiar; Identificar os 

programas governamentais 

relacionando-os com a agricultura 

familiar 

 Compreensão por parte dos 

alunos, da importância do 

conteúdo como um direito 

que o pais tem de definir as 

suas politicas e estratégias 

de produção, distribuição e 

consumo de alimentos. 

Aula de Agroecologia Conhecer a importância da 

agroecologia, Compreender os 

projetos governamentais 

estabelecendo relações com a 

agroecologia.  

 Aprendizagem por parte dos 

alunos, da importância da 

agroecologia como 

fundamento de produção 

agrícola. 

 

Aula de 

Aproveitamento 

Integral dos Alimentos 

Sensibilizar os alunos sobre 

questões pertinentes ao 

aproveitamento integral de 

 Entendimento por parte dos 

alunos, sobre o 

aproveitamento dos 
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alimentos e obter informações sobre 

a cultura alimentar da comunidade. 

alimentos produzidos na 

comunidade evitando o 

desperdício.  

Oficina de 

reaproveitamento 

integral de alimentos  

Realizar com os alunos receitas 

com os alimentos produzidos na 

comunidade utilizando cascas, 

talos, sementes e sobras de 

produtos desperdiçados e 

excedentes na comunidade. 

  

Aproveitamento por parte dos 

alunos, dos alimentos locais 

para a confecção de pratos e 

aprendizagem inerente a 

utilização integral de 

alimentos também gerou um 

fator de renda. 

Aula de Estrutura 

Física e 

Organizacional de UAN 

Orientar a comunidade a conhecer 

os aspectos físicos da cozinha da 

escola. 

 Aprendizagem por parte dos 

alunos, inerente à estrutura 

física de uma cozinha. 

Aula de Boas Práticas 

de Fabricação 

Discutir as definições de BPF 

segundo a ANVISA e da RDC 

n°216/04, difundir métodos de 

higiene na cozinha, manipulação de 

alimentos, controla de agua. 

 Entendimento por parte dos 

alunos, inerente a 

conservação e manipulação 

de alimentos.    

Aula de Elaboração de 

Projetos Sociais 

Conhecer a importância de um 

projeto social, Conhecer o 

Programa de Aquisição de 

Alimentos, Mapear as 

potencialidades agrícolas da 

comunidade, Conhecer o Programa 

de Nacional de Alimentação Escolar 

e Aprender a Elaborar um Projeto 

Social. 

Compreensão por parte dos 

alunos, da importância da 

existência de projetos sociais 

a serem desenvolvidos no 

âmbito escolar e comunitário; 

Elaboração de projetos pelos 

professores presentes na 

oficina. 

Quadro 1 ï Atividades realizadas na aldeia Kanindé e seus resultados  
Fonte: Pesquisa Direta, 2014 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A implementação das atividades de extensão universitária na comunidade Kanindé, 

baseou-se numa perspectiva de tomada de consciência para a fundamentação de 

uma ação crítica e reflexiva. Destaca-se também, que a Segurança Alimentar Indígena 

é uma questão de garantir a cultura, a nutrição e a resistência desses povos. Portanto, 

priorizou-se aulas que informassem aos alunos os seus direitos alimentares, os 
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cuidados com os alimentos e que utilizassem o conhecimento como forma de 

captação de renda, uma vez que são pouco aplicadas e deveriam ser melhores 

desenvolvidas, através de palestras sobre Segurança Alimentar para indígenas e 

material didático para essas populações. Diante das condições oferecidas pelo curso 

percebe-se através das disciplinas de segurança alimentar, higiene e segurança de 

alimentos, soberania alimentar, agroecologia, aproveitamento integral dos alimentos, 

estrutura física e organizacional de unidade de alimentação e nutrição, boas práticas 

de fabricação e elaboração de projetos sociais, ministradas, que as aulas contribuíram 

para a melhoria da qualidade de vida, da população e das condições ambientais 

locais. 
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PROJETO HORTA ESCOLAR COMO UMA PRÁTICA DE EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL 

 
SCHOOL GARDEN PROJECT AS A ENVIRONMENTAL EDUCATION PRACTICE 

  
Elaine Medianeira Pagnossin ï E. M. E. F. Major Tancredo Penna de Moraes  

nanepag@hotmail.com  
  
EIXO 2 - Soberania Alimentar, Agroecologia e Educação Ambiental (Debate Teórico 
e Experiências Práticas). 
 
RESUMO  
O desenvolvimento de atividades, por meio do Projeto Horta Escolar é fundamental 

para a compreensão das interações no meio ambiente, além da conscientização de 

problemas ambientais e o desenvolvimento de hábitos sustentáveis.  Dessa forma, o 

trabalho teve como objetivo incentivar o cultivo e o consumo de alimentos nutritivos e 

saudáveis, oportunizando-se também a capacitação dos alunos, entre elas a 

elaboração de receitas de que foi cultivado. Constatou-se também maior integração, 

participação e empenho nas atividades propostas e conscientização de que todos são 

atores socais capazes de promover mudanças na comunidade onde vivem.   

 

RELATO 

O desenvolvimento de práticas educativas com temáticas sobre esporte, lazer, direitos 

humanos, cultura, prevenção e promoção da saúde e educação ambiental são 

incentivadas pelo Ministério da Educação (BRASIL, 1998). Devido a sua importância, 

é também uma das propostas do Projeto Político Pedagógico (PPP) da Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Major Tancredo Penna de Moraes, com atividades 

de Educação Ambiental (EA) que visam à sustentabilidade.  

A escola tem a missão de oferecer oportunidades de aprendizagem que contribuam 

para a formação de valores e atitudes e proporcionar o desenvolvimento de 

habilidades por meio da vivência de situações que favoreçam o aprendizado e a 

cidadania. Uma educação de qualidade, do ponto de vista pedagógico e ambiental, 

deve despertar no aluno uma mudança de atitudes, de pensamento e de 

comportamento, conforme preconizam os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) 

(BRASIL, 1998). 

Com este intuito, desenvolve-se na Escola o ñProjeto Horta Escolarò, que, segundo 

Krasilchik (2004, p. 54), ñpermite aos alunos terem contato direto com os fen¹menos, 
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manipulando os materiais e equipamentos e observando organismos, em geral 

envolvendo a experimenta«oò.   

Este espaço formativo é uma alternativa para promover mudanças de hábitos e 

atitudes, al®m de capacitar as pessoas. Freire (1987, p. 78) enfatiza que ñninguém 

ensina ningu®m, mas juntos aprendemosò,  agregando-se  com as trocas coletivas. 

Além disso, nas tarefas de manutenção da horta e do pátio escolar, ocorre uma maior 

aproximação entre alunos e professor e o conhecimento de práticas e fatores que 

influenciam no cultivo de legumes, hortaliças e flores. Dessa forma, utiliza-se de uma 

ampla gama de conhecimentos, ressaltando-se o enfoque ambiental e alimentar, 

despertando para o desenvolvimento sustentável (CRIBB, 2010).   

Nesse contexto, a Horta Escolar como uma atividade de Educação Ambiental (EA) é 

uma ferramenta fundamental que, além de promover uma ligação mais estreita entre 

o ser humano e a natureza, é capaz de proporcionar uma transformação social 

(SORRENTINO, 2005). Para Rodrigues e Freixo (2009), a transformação social é 

possível com o exercício da cidadania e com atividades práticas no cotidiano escolar, 

contribuindo na formação de cidadãos responsáveis, mediante a mudança de valores 

e atitudes. 

 

 

METODOLOGIA 

 

 

As atividades educacionais desenvolvidas com o ñProjeto Horta Escolarò, da EMEF 

Major Tancredo Penna de Moraes, 8º Distrito de Palma, em Santa Maria, RS, são 

realizadas durante o ano letivo, com os alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, 

com diversas práticas sustentáveis, de manutenção e cuidado com o ambiente na 

escola, como limpeza, plantio de flores no jardim e produção de hortaliças.  No início 

do ano, realiza-se um mutirão de limpeza no pátio e na horta e, após, a sua 

manutenção durante o ano.   

No jardim, para a construção de canteiros, utilizaram-se materiais descartados, entre 

eles pneus, que receberam diversas espécies de flores, com a alternância em cada 

estação do ano. 

Na horta, nos canteiros, foram aproveitados materiais descartados, como tijolos e 

tábuas. Posteriormente ao preparo do solo com adubação orgânica, foi realizado o 
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plantio de várias espécies de verduras, legumes e tempero verde, priorizou-se 

espécies de maior aceitação na preparação de refeições. 

Os resíduos da limpeza do pátio e os descartados na cozinha foram armazenados em 

composteira, e, com o auxílio de minhocas, foram totalmente aproveitados na geração 

de adubo orgânico.   

Para maior aproveitamento do que foi cultivado, foram confeccionadas receitas de 

bolos, torta de legumes e sucos, como forma de capacitar e incentivar uma 

alimentação saudável e nutritiva. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O desenvolvimento de atividades práticas na escola, através do Projeto Horta Escolar, 

oportunizou aos alunos vivências com os elementos naturais do meio ambiente, o 

incentivo aos valores, como o respeito, a integração, a participação e autonomia, além 

da conscientização ambiental.  

Destaca-se que a aquisição de novos conhecimentos relacionados à preservação 

ambiental no espaço escolar, o incentivo à produção, o consumo de alimentos 

saudáveis na alimentação e a participação dos alunos na elaboração de receitas 

nutritivas serviram de estímulo à autonomia, à participação e à capacitação durante 

este processo de formação escolar.   
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Eixo 2 - Soberania Alimentar, Agroecologia e Educação Ambiental 

 

INTRODUÇÃO 

 

ñno buraco da vala / a lage ® brinquedoò 

o rappa 

 

Grande problemática contemporânea ï e que se arrasta há tempos ï é a relação 

humana com as outras espécies do planeta. O estilo de vida urbano que se amplia, 

se aprofunda e a todos afeta ® assim delineado por Lefebvre (2004): ño tecido urbano 

prolifera, estende-se, corr·i os res²duos de vida agr§riaò. Esse ótecidoô pode ser 

apontado como síntese da crise ambiental que o planeta vive. 

A humanidade, de uma forma hegemônica mas não exclusiva, usa o planeta. No 

sentido contrário, muitos desenvolvem, desde sempre, uma forma de cuidar: uma 

ética do cuidado. Plantam sem agrotóxicos. Preservam as nascentes dos rios. 

Recuperam populações com processos de reprodução em cativeiro e reintrodução 

nos biomas de origem. 

O termo sustentabilidade está em xeque nesse terceiro milênio. Sua correta adoção 

no cotidiano irá determinar o futuro de todas as espécies de Gaia ï inclusive o nosso. 

Para Capra (2006) podemos criar sociedades sustentáveis seguindo o modelo dos 

ecossistemas da natureza, possuidora de capacidade inerente para sustentar a vida. 

É preciso desenvolver a prática cotidiana da parcimônia, sermos equilibrados, 

abandonarmos a sedução do luxo consumista e nos misturarmos mais ao ambiente, 

à natureza selvagem.  

Souza (2011) traz uma quest«o chave para as a»es aqui relatadas: ñO que marca a 

investigação em Educação do Campo? E a resposta será: a experiência, a prática 

coletiva.ò Assim como Claude Monet construiu um jardim para se misturar a ele e criar 

mailto:amador.fabricio@gmail.com
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maravilhas como As Ninféias, admirado por todos como uma das maiores pérolas da 

história da pintura, precisamos nos atentar para o espaço de nosso dia a dia, ou seja, 

nos educarmos na escola da Educação Ambiental Crítica. Precisamos assumir que 

todo educador é um educador ambiental. Para Guimarães (2010), o ambiente 

educativo construído no cotidiano escolar pode se colocar como um nó em um 

movimento estruturador de uma rede. 

Em finais do ano de 2012, o Ministério da Educação institucionalizou a graduação de 

Licenciatura em Educação do Campo (LEC), que vinha funcionando por meio de 

convênio (PRONERA) firmado entre a UFRRJ e o INCRA, com a participação de 

diversos movimentos sociais do estado. O curso tem como princípios formativos a 

pesquisa e o estudo da realidade articulados com a extensão e a docência (UFRRJ, 

2010). 

A Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) possui um passado elitista. 

Foi estruturada pelo Ministério da Agricultura e vinculada ao mesmo por um bom 

período desde sua fundação, em 1910. O restaurante universitário possuía garçons 

para servir aos filhos de fazendeiros, futuros quadros da administração pública e 

privada. Atualmente vem se popularizando um pouco, pela dinâmica de abertura e 

democratização ï lenta, é bem certo ï que o país passa desde meados da década de 

80. A Rural, como é conhecida pelos moradores de Seropédica e pela comunidade 

universitária, possui ainda um dos mais antigos grupos de agricultura ecológica do 

país, o GAE89, fundado em 1983 e em funcionamento até hoje. 

O campo teórico da Agroecologia vem se desenvolvendo a algumas décadas, a partir 

do fazer coletivo comunitário, mas uma certa lacuna pode ser percebida: quando 

observamos a centralidade processual dada à produção alimentar a perspectiva da 

biodiversidade fica muitas vezes em segundo plano. É preciso amplificar a discussão 

dos Sistemas Agroflorestais. Com isso, emerge a visibilização do bioma no qual o 

agroecossistema está inserido. Parte do pensamento agroecológico precisa ser 

deslocada das caixas a serem vendidas para a recuperação de áreas degradadas. 

 

                                            
89 Grupo de Agricultura Ecológica. Recentemente o autor participou de uma oficina de construção de 
sofás com bambus, promovida pelo grupo. 
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Figura 1 ï vista da área experimental da UFRRJ (foto do autor) 

 

A lógica da agricultura industrial, que descaracterizou mas em nenhum momento 

encerrou um processo decamilenar de agricultura orgânica, está cada vez mais em 

cheque. Nas regiões onde essa agricultura industrial está mais avançada parece difícil 

continuar a aumentar a produtividade por meio de um maior uso de meios de produção 

convencionais (MAZOYER & ROUDART, 2009). A cada dia cresce a constatação que 

o modelo agroecológico, delineado principalmente por Gliessman & Altieri, mas 

praticado por agricultores há 10.000 anos, é o caminho ecologicamente correto, 

socialmente justo e ï também ï economicamente viável. 

O respeito à biodiversidade é um dos pilares do futuro (CAPRA et al, 2006). Para o 

desenvolvimento desse valor são necessárias ações várias. Certamente a Educação 

Ambiental desponta como reflexão, ação e estratégia central. Loureiro (2006) faz um 

apanhado histórico brilhante, colocando a marca ñcr²ticaò, cunhada em meados dos 

anos 70 para o processo educacional como um todo, associada ao fazer da Educação 

Ambiental. O autor destaca a atua«o de Paulo Freire: ñ(...) sua simpatia pela 

Educação Ambiental, seu amor pela vida, seu conceito de educação, torna a 

pedagogia freireana um marco de referência para os educadores ambientais de todas 

as matrizes inseridas no campo cr²tico e emancipat·rio.ò 
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CONTEXTO E ENVOLVIDOS 

 

 

Seropédica, onde está localizado o maior campus da UFRRJ90, caracteriza-se como 

região periurbana. Historicamente, nos idos do século XVIII, concentrou alta produção 

de seda e associada a essa prática de inspiração oriental, desenvolveu farto cultivo 

de amoras, habitat natural do bicho da seda. A cidade e o campus da UFRRJ 

apresenta-se hoje com baixo percentual de composição florística original, nossa 

querida Mata Atlântica. As ações de reflorestamento na região precisam ser 

multiplicadas. 

Partimos do estudo do cotidiano da UFRRJ, em particular do grupo que se articulou 

em torno da implementação da área experimental em Agroecologia no Campus 

Seropédica da UFRRJ, e nossa pergunta chave é: como se dá esse processo de 

implementação em um cotidiano escolar, universitário, pela atuação cooperativa? 

Um fato bem interessante a se observar é que a primeira turma, do processo 

PRONERA, contava com a possibilidade de duas habilitações: ou em Agroecologia e 

Segurança Alimentar ou em Ciências Sociais e Humanidades. Já no currículo novo, 

regular, a formação é única, em Ciências Sociais e Humanidades, mas um dos eixos 

curriculares estruturantes é em Agroecologia e Segurança Alimentar. 

De diversas experiências extensionistas ao longo do curso emergiu a necessidade de 

uma área permanente para práticas agroecológicas dos educandos ï e dos 

educadores. Alguns professores realizavam experimentos com plantio de amoras e 

bananas, em um quarteirão de 9 hectares, próximo aos alojamentos. Nesse espaço 

desenvolvem-se hoje um Sistema Agroflorestal (SAF) Pedagógico, experimentos em 

Bioconstrução e outras ações. 

A pesquisa participante e a pesquisa-ação são referências metodológicas quando 

pensamos em grupos articulados em torno de um objetivo comum. Partimos sempre 

da premissa de que pesquisa da realidade, capacitação de quadros e aquisição de 

conhecimentos são dimensões inseparáveis e interligadas de um mesmo itinerário 

político-pedagógico (OLIVEIRA & OLIVEIRA, 2001). A pesquisa-ação é um tipo de 

pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada em estreita 

associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e na qual os 

                                            
90 A universidade possui ainda unidades que oferecem cursos de graduação em Nova Iguaçú e Três 
Rios. 
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pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do problema estão 

envolvidos de modo cooperativo ou participativo (THIOLLENT, 2012). 

O grupo já trabalha com enxadas na área desde março de 2013. Desde o ano de 2012 

o autor desenvolve 4 neodisciplinas junto à turma de Licenciatura em Educação do 

Campo, sendo elas: Biologia, Botânica e Ecossistemas; Permacultura; SAF e 

Transição Agroecológica; Laboratório de Segurança Alimentar, Práticas 

Agroecológicas e Ambientais. É importante salientar que outras disciplinas e ações 

também se articulam em torno da área experimental, como por exemplo a equipe do 

curso de Arquitetura, que finalizou recentemente estudos de plantas baixas do 

quarteirão, ainda em processo de publicação. 

 

Descrição detalhada do desenvolvimento da experiência 

 

A equipe trabalha em sistemas de mutirão no quarteirão, localizado no campus 

Seropédica da UFRRJ. Em um primeiro momento foi realizado um detalhamento da 

área e as ações hoje se concentram na área 1, indicada na figura a seguir. 

 

 

Figura 2 ï zoneamento da área experimental (fonte: google earth) 
A1 (amarelo) = abrigo, frutíferas e consórcios; A2 (marrom) = área de alagamento, futuro lago; 

A3 (verde) = brejo; A4 (azul) = ponto dos cristais; A5 (vermelho) = dendezal; 
A6 (roxo) = Prédio da Pós Graduação em História da UFRRJ 
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Nessa área se concentram o abrigo e os primeiros plantios consorciados às amoras: 

abóbora, milho e mandioca. Também em canteiros cultivamos girassol, capim limão, 

couve e batata inglesa. Está em fase de implementação um pátio de compostagem. 

A equipe está estudando a melhor forma de consolidar uma casa de ferramentas. A 

princípio, uma bioconstrução em pneus aparece como alternativa, estruturada com 

telhado verde e rampa de acesso. 

No primeiro semestre de 2014, durante a disciplina Laboratório de Segurança 

Alimentar, Práticas Agroecológicas e Ambientais 1 a turma coletou bambu, conseguiu 

câmaras de ar usadas e foi à campo para colocar de pé uma geodésica, momento 

muito rico em trocas de saberes e aprendizado para todos. 

 

 

Figura 3 ï Geodésica construída durante disciplina do Curso de 
Licenciatura em Educação do Campo da UFRRJ (foto do autor) 

 

Observações e reflexões 

 

Valorizamos a autonomia dos educandos. Encorajamo-nos a viver a área 

experimental como sendo uma espécie de quintal dos alojamentos, onde a 

importância de pegar na enxada aparece como pilar do cotidiano. O fazer camponês. 
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Ainda temos limitações, água, um abrigo sólido, um fogão e um viveiro de mudas estão 

entre as ações chave para uma permanência eficaz e saudável. 

É interessante observar e acompanhar a emersão do tema da educação em 

Agroecologia. Apesar da existência de mais de uma centena de cursos em diferentes 

níveis e modalidades, muitos são herdeiros do ensino agrícola, da educação rural, dos 

cursos técnicos agropecuários. Ainda existem poucas experiências consolidadas, 

poucas referências bibliográficas. O primeiro seminário nacional de educação em 

agroecologia, realizado em Pernambuco no mês de julho de 2013 foi um momento 

riquíssimo desse florescer. Outra constatação importante diz respeito ao surgimento 

de neodisciplinas, o fluxo de ressignificação estrutural dos currículos. 

Os experimentos associados à estruturação de um Sistema Agroflorestal nos mostram 

que podemos pensar em uma resiliência socioambiental, onde a mistura do humano 

ao ambiente disponta como forte princípio norteador. 

Salientemos um parceiro fundamental do processo, a equipe de funcionários da 

UFRRJ. Parte dos trabalhos foi e é realizada pela turma dos tratores. Várias outras 

ações encontram-se em curso. O erguimento do primeiro viveiro de mudas, a abertura 

das trilhas pela área, o plantio de novas árvores frutíferas, o parcelamento das zonas 

agroflorestais pedagógicas, a conversão de uma área de brejo em alagados 

construídos. Rumos de um povo em busca de dias melhores 
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Grupo Tem§tico 02: Soberania Alimentar, Agroecologia e Educa«o Ambiental 

(Debate Te·rico e Experi°ncias Pr§ticas). 

 

INTRODUÇÃO 

 

No contexto das atividades humanas, a produção de alimentos desempenha um papel 

que merece muito cuidado devido aos efeitos na alteração ao meio ambiente. Além 

da necessidade básica de alimentar a humanidade que vive no planeta Terra, o mais 

grave ainda é a apropriação da terra e a geração de lucros produzindo dentro de um 

modelo tradicional aumentando ainda mais o custo ambiental. Nesse sentido 

perguntamo-nos: é possível praticar a agricultura sem causar impactos indesejáveis à 

biodiversidade e ao meio ambiente? Como é essa agricultura que almejamos? Ela se 

apresenta junto aos agricultores assentados? 

Os camponeses familiares vivem essencialmente das atividades agr²colas e entre as 

comunidades camponesas, percebe-se a import©ncia de estudar este assunto, a fim 

de conhecer melhor o relacionamento do campon°s assentado, advindo da reforma 

agr§ria, no contexto de explora«o ambiental sob o enfoque da sustentabilidade da 

atividade desenvolvida. 

A reivindica«o por reforma agr§ria de verdade nos remete a uma discuss«o que vai 

al®m da quest«o da terra, que envolve reestrutura«o fundi§ria do pa²s com leis que 

possam limitar a propriedade da mesma, com melhor distribui«o da renda, com 

mudana do modelo tecnol·gico aplicado hoje na agricultura, libertando-se de 

algumas pr§ticas insustent§veis, assimiladas pela moderniza«o conservadora e seu 

modelo produtivista, excludente e destruidor, respons§vel pela atual crise social e 

ambiental na agricultura. O ponto de partida para novas perspectivas e 
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sustentabilidade, com soberania alimentar, passa pela produ«o de alimentos sadios 

tendo o cuidado com a natureza, para que assim possamos garantir a perman°ncia 

dos(as) camponeses(as) no campo. 

Entre os movimentos sociais do campo, est§ o Movimento dos Trabalhadores Rurais 

Sem Terra (MST), que incorpora a sustentabilidade em sua vis«o de reforma agr§ria, 

ou seja, projetos de assentamentos que foram e continuam sendo desenvolvidos, 

pressionados pela luta social. O MST trabalha n«o s· na perspectiva da conquista da 

terra, mas com objetivos de construir novas rela»es sociais na agricultura. Entre os 

diversos aspectos que vem sendo trabalhados e que envolvem os assentamentos 

pode-se citar como exemplo uma quest«o que o MST valoriza muito que ® a educa«o, 

em todos os n²veis, formal e informal, com escolas que funcionem dentro dos 

assentamentos sem precisar que os(as) educandos(as) se desloquem para as 

cidades, o que permite a promo«o de uma educa«o voltada para a realidade local.  

No contexto educacional, a agroecologia encontra-se em um est§gio experimental, 

acontecendo em determinadas regi»es do Estado. Exemplo disto pode ser observado 

na regi«o da grande Porto Alegre, onde h§ v§rias iniciativas que est«o sendo 

desenvolvidas nos assentamentos. Algumas fam²lias, em suas atividades vem 

desenvolvendo as pr§ticas agroecol·gicas contrapondo o modelo agr²cola 

convencional, desenvolvido pelo agroneg·cio, considerado insustent§vel, mas que 

ainda ® reproduzido em partes entre os assentados. 

Na sociedade brasileira, o dilema ® hist·rico e doloroso. Desde que o capitalismo se 

expandiu e se apropriou do campo brasileiro, a quest«o agr§ria tem se assentado 

sobre a propriedade privada da terra, cujo fundamento inicial foi a explora«o do 

trabalho escravo e posteriormente, em um processo mais tardio, o assalariamento 

rural. 

O MST compreende que o projeto educativo constru²do na educa«o escolar est§ 

relacionado com a teoria e a pr§tica de ensino, a escola como um dos espaos e 

tempos de forma«o humana (ARAUJO, 2007, p. 98-99). Desse modo, conceber a 

educa«o humana, ® pensar a educa«o como um processo social. 

A proposta educacional do MST se fundamenta em cinco princ²pios. A educa«o deve 

ser: 1) para a transforma«o social; 2) aberta para o mundo e para o novo; 3) para o 

trabalho e a coopera«o; 4) voltada para as v§rias dimens»es da pessoa humana; 5) 

como um processo permanente de forma«o/transforma«o humana. Tais princ²pios 

s«o os fundamentos dos objetivos estrat®gicos do trabalho educativo para o 
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movimento (Caderno educa«o do MST, 1996, p. 6-10).  

Na perspectiva dos Movimentos Sociais Populares do Campo, a luta pelo direito ao 

trabalho, ¨ educa«o e por pol²ticas p¼blicas para efetivar a constru«o da escola no 

e do campo ® uma das ferramentas de luta dos trabalhadores organizados dessa 

regi«o (J·ia/RS). N«o se trata mais de uma educa«o para o povo do campo e sim de 

uma educa«o do e no campo. ñNo: o povo tem direito a ser educado no lugar onde 

vive; Do: o povo tem direito a uma educa«o pensada desde o seu lugar e com a sua 

participa«o, vinculada ¨ sua cultura e ¨s suas necessidades humanas e sociaisò 

(CALDART, 2005, p. 27). 

 

AS PRĆTICAS EDUCATIVAS EM AGROECOLOGIA DO MST/RS 

 

As pr§ticas educativas em agroecologia do MST/RS est«o acontecendo em v§rios 

assentamentos na medida em que cresce a concep«o de que ® preciso promover a 

preserva«o, eliminando a agress«o ao ambiente. Existem v§rias escolas preparadas 

e organizadas em §reas de assentamentos visando forma«o de estudantes 

assentados ou filhos de assentados(as) articulados ¨ perspectiva da atua«o do 

militante-t®cnico, preparados para dar conta da compreens«o organizativa da 

sociedade e ao mesmo tempo dando respostas t®cnicas atendendo ¨ necessidade da 

demanda dos assentamentos da reforma agr§ria e de outros espaos formativos nas 

comunidades do campo. 

A forma de organizar e de efetivar o fazer educativo na forma«o de militante-t®cnico 

em agroecologia prioriza o princ²pio educativo, a manuten«o do v²nculo com o 

trabalho e a constru«o de um v²nculo org©nico entre escola, curso e a pr§tica do 

movimento social. Os fundamentos assumidos pelas pr§ticas educativas em 

agroecologia devem possibilitar que sujeitos que vivenciam o processo formativo 

deem conta de fazer a leitura da realidade, ñdesnaturalizandoò a vis«o de mundo do 

capital e das rela»es sociais burguesas. Estabelece-se a rela«o indissoci§vel entre 

trabalho e educa«o no objetivo de contribuir para formar sujeitos protagonistas, que 

se oponham ¨ formata«o da sociedade de classe e de sua manuten«o. Redireciona 

o tempo/espao-escola mediante estrat®gias pedag·gicas, pelo processo de gest«o, 

entendido aqui como auto-organiza«o e trabalho. Busca a participa«o de todas as 

pessoas, educandos e educadores, na organiza«o e constru«o dos processos 

formativos, que abrangem as atividades da educa«o escolar e cursos formais, o 
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trabalho na produ«o e os trabalhos de servios gerais necess§rios ¨ organiza«o na 

vida coletiva. 

Nessa perspectiva, as pr§ticas educativas t°m se constitu²do fundamentalmente em 

proposta de educa«o entendida como processo social, que se pauta em organiza«o 

coletiva, por entender que a forma de organizar e garantir o fazer educativo tenciona 

as rela»es sociais que se manifestam na viv°ncia. De acordo com Gliessman (2005, 

p. 53-54), ® requerida uma abordagem nova ñ[é] da agricultura e do desenvolvimento 

agr²cola, que se construa sobre aspectos de conserva«o de recursos da agricultura 

tradicional localò em concomit©ncia com a explora«o de conhecimento e m®todos 

ecol·gicos modernos. 

Durante o tempo em que os alunos permanecem nas comunidades, s«o desafiados 

¨s atividades pr§ticas e organizativas, estabelecendo uma rela«o com a comunidade 

da qual fazem parte. Tamb®m contribuem para o desenvolvimento do campo e para a 

constru«o da agroecologia. 

As pr§ticas educativas em agroecologia do MST/RS s«o articuladas por princ²pios 

comuns na organiza«o do trabalho pedag·gico, que evidenciam uma contraposi«o 

¨ educa«o para a conforma«o e defendem uma educa«o que visa ¨ emancipa«o 

humana. 

Compreende-se que as pr§ticas educativas em agroecologia no MST/RS se 

concretizam em rela»es contradit·rias, que expressam as rela»es sociais de 

produ«o da sociedade brasileira capitalista. Essas pr§ticas fazem parte da sua a«o 

pol²tica, fruto das contradi»es geradas por essa sociedade, na luta pela terra, 

concebendo-a como um dos meios necess§rios ¨ produ«o da exist°ncia de milhares 

de trabalhadores do campo que foram expropriados pela classe dominante. A luta pela 

terra e pela reforma agr§ria no MST tem como objetivo principal a supera«o da 

sociedade de classes. 

 

AS PRĆTICAS EDUCATIVAS EM AGROECOLOGIA NA ESCOLA ESTADUAL 

JOCELI CORREA 

 

A Escola Estadual de Ensino M®dio Joceli Correa, situada no Assentamento 

Rondinha, munic²pio de J·ia/RS, segue os princ²pios que norteiam as pr§ticas 

educativas em agroecologia do MST/RS. Nesta escola s«o disponibilizados espaos 

onde os educandos conseguem vivenciar e desenvolver atividades relacionadas a 
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pr§tica agroecol·gica. Como exemplos, citamos o pomar frut²fero agroecol·gico, com 

produ«o que complementa a merenda escolar, a horta escolar, onde o controle de 

pragas e doenas tamb®m ® realizado por meio de t®cnicas agroecol·gicas, com 

produ«o de hortalias que suprem a demanda da alimenta«o dos educandos, al®m 

da introdu«o do sistema agroflorestal. 

Tanto a horta quanto o pomar da escola tem como foco principal o desenvolvimento 

de a»es pedag·gicas, promovendo a rela«o entre a teoria e a pr§tica, possibilitando 

a valoriza«o do trabalho e da cultura camponesa. Al®m disso, atrav®s das 

experi°ncias e pesquisas realizadas s«o desenvolvidas habilidades e compet°ncias 

que valorizam a qualidade de vida e o respeito ao meio ambiente. 

A escola tem como objetivos manter a a«o pedag·gica valorizando o trabalho e a 

identidade camponesa com pr§ticas de cultivo e manuseio da terra de forma 

sustent§vel, aproximando a teoria da pr§tica, abordando temas que propiciam ao 

educando compreender e relacionar a import©ncia do solo, §gua, ar, luz, para o 

desenvolvimento dos seres vivos. Al®m disso, prop»e-se a estimular a pesquisa e o 

uso de novas t®cnicas para melhoria da produ«o, analisando os fatores econ¹micos 

diante da produ«o realizada, para entender e valorizar a import©ncia de uma 

alimenta«o equilibrada que proporcione melhor qualidade de vida e o respeito aos 

saberes populares e tradicionais que s«o repassados de pai para filho ao longo da 

hist·ria dos camponeses. 

Compreende-se que a agroecologia deve ser estrat®gica quando se trata do 

desenvolvimento dos assentamentos, possibilitando garantir autonomia aos 

agricultores e suas organiza»es, para permanecer no campo, sendo este um grande 

desafio das escolas do campo inclusive nas escolas de assentamentos da reforma 

agr§ria. 

No caso do assentamento Rondinha, onde est§ situada a Escola Estadual Joceli 

Correa, ® poss²vel perceber um desejo de mudana por parte das fam²lias dos 

assentados(as) e dos educandos(as). Por®m este desejo ainda n«o ® visto 

concretizado de forma expressiva nas a»es pr§ticas. Muitos fatores interferem na 

transi«o agroecol·gica, sendo considerados mais significativos: a falta de recursos 

em forma de cr®dito para fomentar a produ«o alternativa com °nfase na 

agroecologia; a falta de uma assist°ncia t®cnica mais efetiva e com um 

relacionamento mais direto com os assentados(as); uma forma«o continuada e n«o 

pontual, com um trabalho intensivo de conscientiza«o, envolvendo um maior numero 
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de fam²lias, para que aos poucos possam romper com a  influ°ncia  externa do 

agroneg·cio. 

Devemos considerar que os efeitos do processo de moderniza«o conservadora da 

agricultura incorporados pelos agricultores, no decorrer de d®cadas, pode lev§-los a 

insistir no modelo de produ«o que lhes parecem ser mais competitivos e rent§veis, 

mesmo este n«o sendo adequado a situa«o que vive, ou seja, a pequena agricultura 

camponesa. Esta condi«o os torna receosos ¨s mudanas, principalmente, para uma 

forma de produ«o que julgam n«o ter tanto conhecimento. 
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ANEXO 

  

Fotos de alunos realizando atividades pr§ticas na horta e pomar. Liga«o entre a teoria 

e a pr§tica das a»es voltadas para a produ«o agroecol·gica. (Fotos: acervo do 

autor) 
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EIXO 2 - Soberania Alimentar, Agroecologia e Educação Ambiental (Debate Teórico 

e Experiências Práticas). 

 

INTRODUÇÃO 

 

Trata-se o presente relato de uma experiência de formação realizada a partir de um 

Projeto de Pesquisa e Extensão91 proposto pelo Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (IFES) campus Santa Teresa92 intitulado 

ñAperfeioamento dos processos de produção e agroindustrialização com a efetiva 

participa«o dos agricultores familiares do munic²pio de S«o Roque do Cana«/ESò.  

O Projeto de Extensão foi motivado pelos resultados obtidos no Programa de 

Extensão intitulado Café com Leitura: formação técnica e cidadã com foco nos 

saberes do campo aprovado no PROEXT/2010/MEC (OLIVEIRA, 2012). O referido 

programa objetivava possibilitar aos agricultores familiares a melhoria do seu nível de 

formação sócio-cultural e propiciar condições para aquisição de conhecimentos 

tecnológicos destinados ao aprimoramento de seus processos de produção com foco 

na concepção agroecológica de exploração do solo. Ao longo das ações foi possível 

diagnosticar a demanda por oportunidades de treinamento em atividades que 

permitam a agregação de valor à produção familiar e geração extra de renda, em 

destaque agroindustrialização. 

                                            
91 Projeto aprovado pelo Edital MDA/SAF/CNPq n º 058/2010 - Chamada 1 ï Inovação Tecnológica. 
92O Instituto Federal do Espírito Santo (IFES) foi criado pela Lei nº 11.892/2008, tendo o campus Santa 
Teresa como uma de suas unidades agrícolas. A Instituição oferece o Curso Técnico em Agropecuária 
Integrado ao Ensino Médio e o Curso Técnico em Agropecuária com Habilitação em Agroindústria na 
Modalidade de EJA, além do curso de graduação em Agronomia. 

mailto:milsonlo@ifes.edu.br
mailto:iraldirenero@ifes.edu.br
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O Projeto foi coordenado pelo primeiro autor e contou com a colaboração de 

profissionais dos campi de Santa Teresa, Alegre, Itapina e Vitória e parcerias com o 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Roque do Canaã/ES, Prefeitura Municipal 

de São Roque do Canaã/ES e Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e 

Extensão Rural (INCAPER), tendo como público alvo 36 (trinta e seis) agricultores 

familiares do município de São Roque do Canaã(ES). 

O Projeto teve como objetivo oportunizar aos agricultores familiares a participação em 

atividades de formação teórico-prática e visitação a estabelecimentos agroindustriais 

com vistas a subsidiar o aprimoramento dos processos de produção da matéria prima, 

processamento e comercialização dos produtos, bem como o acompanhamento 

técnico para implementação de novos processos capazes de promover geração de 

renda, oportunidades de trabalho e efetiva melhoria de suas condições de vida no 

campo.  

Os objetivos específicos foram: diagnosticar a realidade dos agricultores familiares da 

região com iniciativas no setor agroindustrial com o consequente cadastramento da 

propriedade e do pessoal envolvido na atividade; aumentar a renda dos agricultores 

familiares com o desenvolvimento sustentável da agroindústria do município de São 

Roque, possibilitando novas oportunidades de empregos; inserir profissionalmente a 

mulher do campo como forma de autonomia e complemento de renda familiar; 

capacitar profissionalmente os produtores rurais no âmbito da agroindústria familiar; 

implantar um programa de atendimento aos agricultores familiares interessados em 

aprimorar suas atividades agroindustriais mediante à adoção das recomendações 

veiculadas no  Projeto; desenvolver a percepção sobre a importância da atuação 

participativa, que culminará na postura ativa dos sujeitos sociais que atuam na área 

sob intervenção.  

 

 

DESCREVENDO A EXPERIÊNCIA 

 

Contextualização 

 

A Região Central Serrana do Estado do Espírito Santo é formada por municípios que 

segundo dados do IBGE (2010) possuem cerca de 50% da população residindo na 

zona rural e sua base econômica é a agricultura familiar. Entretanto, tais dados têm 
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mostrado pequena oscilação ao longo desta década em decorrência da migração de 

munícipes da zona rural para a urbana, em regra, em busca de alternativas de renda 

mediante o trabalho com vínculo empregatício. Neste contexto está inserido o 

município de São Roque do Canaã, que possui como principal fonte de renda a cultura 

do café, ainda que se verifique uma tendência à diversificação de culturas 

especialmente pelo incremento da olericultura e da fruticultura. 

A principal renda familiar advém dos cultivos agrícolas, mas existem iniciativas 

agroindustriais destinadas ao reaproveitamento dos excedentes da produção não 

comercializada ou consumida na alimentação da família e dos animais domésticos. 

Reconhecidamente, esses modestos empreendimentos têm encontrado dificuldades, 

especialmente no processamento e escoamento da produção em virtude de limitações 

técnicas e falta de condições de assepsia no preparo, colocando em risco a segurança 

alimentar, bem como pela inexistência de um mercado consumidor consolidado. 

Tais limitações também alcançam aspectos relacionados à produção da matéria 

prima, envolvendo o uso incorreto de agroquímicos e a destinação inadequada dos 

resíduos agroindustriais. Inclusive, por não atender às exigências legais no âmbito da 

Vigilância Sanitária, a oferta de produtos agroindustriais tem sido proibida no comércio 

local restringindo seu mercado potencial e resultando em redução na expectativa de 

renda familiar. 

Diante desse contexto, e buscando responder a demanda local, foi realizado um 

diagnóstico para levantamento das demandas e cadastramento dos estabelecimentos 

com iniciativas agroindustriais existentes no Município, com vistas a atender aos 

agricultores familiares em suas necessidades ofertando-lhes formação e 

acompanhamento técnico objetivando o aperfeiçoamento de seus processos 

agroindustriais.  

 

Implementação 

 

Considerando que o Projeto visou ao aprimoramento de processos de produção e 

agroindustrialização da agricultura familiar, seu desenvolvimento se deu de forma 

bastante dialógica, pois a participação efetiva dos sujeitos interessados na solução do 

problema constituiu respostas para a problemática vivida. Assim, as estratégias 

utilizadas se assemelharam à pesquisa-ação que Thiollent (2005) divide em 4 etapas: 

fase exploratória, fase principal, fase de ação e fase de avaliação. Dessa forma, para 
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estimular a participação dos agricultores familiares no  Projeto e garantir a sua 

condição de sujeito do processo, periodicamente, os participantes foram ouvidos 

acerca dos procedimentos adotados, bem como, apresentaram sugestões visando o 

aprimoramento dos trabalhos.  

A etapa de capacitação se constituiu em seminários coletivos em espaço apropriado 

da comunidade envolvendo os seguintes temas: I. Produção agroecológica; II 

Processamento de produtos agrícolas; III. Comercialização de produtos 

agroindustriais; IV. Segurança alimentar; V. Legislação ambiental e agroindustrial; VI. 

Associativismo e/ou cooperativismo. Visando ajustar a programação à infraestrutura 

disponível, os participantes foram divididos em grupos. As oficinas tiveram duração 

semanal, com carga horária total de 20h, sendo pelo menos 50% das atividades 

práticas. Em decorrência desse processo pautado no diálogo, as ações de formação 

e as práticas tomaram como eixo central as matérias primas mais importantes na 

região: leite, goiaba e banana. 

A consolidação da aprendizagem e a troca de saberes foram realizadas com visitas a 

estabelecimentos agroindustriais situados em Venda Nova do Imigrante (ES) com 

duração média de 16h. Também foram produzidos materiais e informativos sobre o 

processo agroindustrial e disponibilizados aos agricultores familiares contemplando 

as experiências e sugestões dos participantes, bem como foram elaborados artigos 

científicos para dar publicidade aos resultados alcançados.  

O acompanhamento técnico se orientou a partir do cronograma estabelecido visando 

recomendações para aprimorar as atividades agroindustriais. Para registro das ações 

empreendidas foram elaborados formulários próprios no sentido de caracterizar o 

perfil do agricultor agroindustrial antes, durante e após a implementação dos novos 

processos de agroindustrialização da produção. Os dados obtidos ao longo do  Projeto 

foram tabulados e analisados quanto aos seus aspectos técnicos, econômicos e 

sociais com vistas a estabelecer sua contribuição no desenvolvimento social e na 

inclusão social dos agricultores familiares, com publicação dos resultados em veículos 

de âmbito regional ou nacional para ensejar outras ações similares. Ao final de 30 

(trinta) meses de Projeto, os agricultores familiares e demais participantes foram 

contemplados com certificados emitidos pelo IFES atestando sua participação. O 

Projeto contou ainda com recursos para concessão de bolsas. 
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Avaliação 

 

Ao longo e ao final do Projeto, observaram-se melhorias no processo de produção, 

especialmente no tocante ao manejo da irrigação, métodos de fertilização do solo e 

controle de pragas e doenças, principalmente nas culturas do café, banana e goiaba, 

além do leite. Isso foi possível a partir da participação dos agricultores familiares em 

atividades teóricas representadas por seminários e atividades práticas em dias de 

campo promovidos nas propriedades agrícolas da região. Ao mesmo tempo, houve os 

avanços no processo de agroindustrialização em decorrência dos cuidados com a 

assepsia e higiene no preparo dos produtos, implicando em maior segurança 

alimentar.  

Também foi ampliada a oferta de produtos derivados do processamento e 

incrementada a qualidade dos produtos tradicionais pela adoção de recomendações 

técnicas apresentadas nos seminários, experimentadas nas oficinas e vivenciadas 

nas visitas técnicas.  

Ao término do curso foram certificados 36 agricultores familiares e 18 bolsistas 

envolvendo instrutores e alunos da graduação. 

 

EDUCAÇÃO DO CAMPO: AVANÇOS E DESAFIOS NO ÃMBITO DA 

AGRICULTURA FAMILIAR  

 

Caldart (2004) conceitua educação do campo como um processo pelo qual passa a 

construção de um projeto de educação voltada para os trabalhadores e trabalhadoras 

do campo, criado a partir do ponto de vista dos camponeses e do histórico de luta de 

suas organizações. Processo que, mormente, se preocupa com a construção de uma 

educação para povo do campo e não somente com ele, nem muito menos para ele. 

Muitas das barreiras postas pela própria sociedade nunca foram aceitos passivamente 

pelos camponeses que, insatisfeitos com um projeto de educação imposto pela elite 

e que se baseia na realidade urbana, portanto, não condizente com os saberes do 

campo, passaram a organizar formas de contrapor-se a essa condição por meio da 

luta organizada por uma educação que observasse os diferentes ritmos, 

sazonalidades e pluralidades socioculturais do campo. 

Os participantes ao serem indagados sobre possíveis mudanças em suas atividades 

cotidianas face aos preceitos trabalhados nas atividades relataram mudanças 



 

 475 

comportamentais, seja nas práticas produtivas, seja nos afazeres domésticos do dia 

a dia. A maioria disse que embora tivesse poucos recursos para empreender 

isoladamente, acreditava que poucas novidades quanto aos processos de 

agroindustrialização ocorreriam num futuro próximo, pois, além de faltar uma liderança 

local, os agricultores da região ficavam a espera de exemplos positivos para se 

posicionarem a favor de uma organização em contextos de cooperação. 

Também foi dito pelos agricultores que a visita técnica foi além do aspecto técnico, 

pois ficaram, de certo modo, maravilhados com o tratamento lhes dispensado e o 

modo em conjunto de trabalho desenvolvidos pelas famílias de Venda Nova do 

Imigrante. Mereceu destaque, por parte dos participantes, a cooperação entre os 

membros das famílias e entre as famílias nas relações de troca no trabalho. Por outro 

lado, todos relevaram a importância quanto à informação/formação proporcionada nos 

seminários e oficinas temáticas, bem como das atividades lhes permitiram ampliar 

suas capacidades quanto ao modo de produção material de vida. A ideia central do 

Projeto era dinamizar o processo agroindustrial a partir das fontes de matéria prima 

mais comuns nas propriedades, representadas pelo leite, café, goiaba e banana. 

Nesse foco, o Projeto contribuiu efetivamente na inovação, principalmente de 

processos produtivos alternativos, pois permitiu que os agricultores tivessem acesso 

a tecnologias empregadas na produção da matéria prima e no seu processamento.  

Para estimular a mudança comportamental dos agricultores familiares foram 

realizadas demonstrações sobre o cultivo das culturas e promovidas oficinas de 

processamento de leite, frutas e verduras, ocasião em que foram produzidos doces, 

compotas, geleias, tomate seco, ricota, mussarela, queijo frescal, queijo boursin, 

dentre outros. Aparentemente, os participantes despertaram para a importância do 

manejo racional dos recursos naturais, especialmente o solo e a água, vislumbrando-

se impactos sociais advindos do resgate da história das famílias e das propriedades 

rurais, bem como pela criação de expectativas quanto à melhoria das condições de 

vida no campo. Também foram percebidos impactos ambientais, uma vez que após 

as ações do Projeto houve uma maior preocupação dos agricultores familiares com 

os efeitos degradantes da erosão e com o uso indiscriminado de agroquímicos 

segundo as informações veiculadas nas atividades de capacitação.  

Os resultados implicaram em mudanças de ordem econômica pela agregação de valor 

aos produtos, via transformação artesanal ou semiartesanal dos excedentes que os 

produtores rurais não conseguem comercializar in natura, assim como mudanças 
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sociais fruto da melhoria nas condições de vida na propriedade rural e da manutenção 

da integridade familiar mediante o envolvimento de todos no processo de produção, 

inclusive das agricultoras e donas de casa. 

Notadamente tais comportamentos serão de grande valia na propositura de políticas 

públicas destinadas aos agricultores familiares que anseiam pela continuidade do 

Projeto para dar suporte a eventuais investimentos no setor agroindustrial, pois ficou 

evidenciada uma formação mais especializada no setor primário com transição para 

o setor secundário, ou seja, a agroindustrialização. 

Em função da natureza do Projeto e do espaço temporal de sua execução faltam 

parâmetros adequados para afirmar se houve impacto no estado da arte na área de 

conhecimento, contudo a edição de um livro e a expectativa de publicação deste artigo 

demonstram a relevância do trabalho. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A agroindústria familiar em São Roque do Canaã/ES apesar de incipiente é bastante 

relevante economicamente devido a agregação de valor aos produtos, bem como 

socialmente pela fixação do produtor no campo, manutenção da integridade familiar e 

envolvimento das mulheres no processo produtivo. Segundo os participantes, além de 

oportunizar um aprimoramento dos métodos de produção, processamento e 

escoamento dos produtos agroindustriais, o Projeto contribuiu efetivamente para 

garantir maior segurança alimentar à população e propiciar um melhor resultado na 

atividade laborativa, além de ampliar o nível de conhecimento. 
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EIXO 3- ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO NAS 

ESCOLAS PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA (PROJETO 

POLÍTICO PEDAGÓGICO, GESTÃO, CURRÍCULO, AVALIAÇÃO, 

CULTURA , POLÍTICA DE ACESSO E PERMANÊNCIA). 
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PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO DAS ESCOLAS DO CAMPO: OS SABERES 
E OS FAZERES DO CAMPO COM A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE 

ESCOLAR DA ESCOLA CLASSE CATINGUEIRO. 
 

PROYECTO POLÍTICO DE ENSEÑANZA ESCOLAR DE CAMPO: 
 CONOCIMIENTO Y LOS HECHOS DEL CAMPO CON LA 

PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD ESCOLAR CATINGUEIRO CLASS 
SCHOOL. 

 
Sérgio Luiz Teixeira ï Universidade de Brasília - Secretaria de Educação do Distrito 

Federal - Escola de Aperfeiçoamento de Profissionais da Educação - Curso de 
Especialização em Gestão Escolar 

sergioseduc@gmail.com 
 
RESUMO 
 
O trabalho pretende contribuir com a mobilização da comunidade escolar na 
construção do Projeto Político-Pedagógico da Escola Classe Catingueiro, pois a 
Educação do Campo é a conquista do direito dos cidadãos de todas as idades que 
vivem e trabalham no campo, percebendo que o campo é um território humano, vivo, 
onde os saberes e os fazeres presentes no espaço-tempo histórico, social, cultural e 
desenvolvimento sustentável da APA de Cafuringa necessitam ser incorporados no 
Projeto Político-Pedagógico da Escola da Classe Catingueiro. A pesquisa-ação na 
perspectiva de  abordagem qualitativa com os instrumentos de coleta de dados: 
observação participante; análise de documentos da escola: PPP, PDE, planos dos 
docentes; reuniões com os conselheiros escolares; entrevista com a gestora; 
questionários com questões objetivas e subjetivas; formação do Grupo de Trabalho 
com representantes da comunidade escolar e seminário tem os objetivos de 
reconhecer as potencialidades e as fragilidades da escola-comunidade escolar, definir 
as metas, as possíveis ações e os respectivos responsáveis para que  a participação 
efetiva da comunidade escolar com autonomia e transparência nas diversas 
dimensões da gestão escolar: pedagógico, administrativo, financeiro e jurídico para 
que possa ser garantida a concretização da qualificação do processo de ensino e 
aprendizagem na escola do campo através da construção e/ou ressignificação do 
Projeto Político-Pedagógico da Escola Classe Catingueiro. 
Resumen: 
El trabajo tiene como objetivo contribuir a la movilización de la comunidad escolar en 
la construcción del Proyecto Político-Catingueiro Pedagógica Class School porque el 
campo de la educación es el logro del derecho de los ciudadanos de todas las edades 
que viven y trabajan en el campo, al darse cuenta de que el campo es un ser humano, 
el área, donde el conocimiento y obras presentan el desarrollo histórico, social, cultural 
y sostenible del espacio-tiempo APA Cafuringa necesario incorporar en la Sala 
Político-Pedagógico Escuela Proyecto Clase Catingueiro vivir. La investigación-acción 
desde la perspectiva del enfoque cualitativo con herramientas para la recolección de 
datos: observación participante; análisis de documentos de la escuela: PPP, PDE, 
tiene previsto para los profesores; reuniones con los consejeros de la escuela; 
entrevista con el director; cuestionarios con preguntas objetivas y subjetivas; 
formación del grupo de trabajo con representantes de la comunidad escolar y el taller 
tiene el objetivo de reconocer las fortalezas y debilidades de la escuela dentro de la 
comunidad, establecer metas, acciones posibles y los responsables de la participación 
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efectiva de la comunidad escolar con autonomía y transparencia en las diversas 
dimensiones de la gestión escolar: pedagógicas, administrativas, financieras y legales 
para el logro de las cualificaciones de la enseñanza y el aprendizaje en la escuela de 
campo se puede garantizar a través de la construcción y / o reinterpretación de la Sala 
Político-Pedagógico Proyecto Escuela Clase Catingueiro . 
Palavras-chave: Projeto Político Pedagógico; saberes; fazeres do campo.  
Palabras clave: Proyecto Político Pedagógico; conocimiento; hechos del campo. 
 
 
Eixo: 3 - Organização do Trabalho ï Projeto Político-Pedagógico 
 
 
INTRODUÇÃO 

 

 

A ausência ou pouca participação efetiva e eficiente da comunidade escolar na 

reconstrução e/ou ressignificação do Projeto Político-Pedagógico na perspectiva dos 

saberes, fazeres e valores da Educação do Campo é o problema de pesquisa, pois os 

segmentos representantes da comunidade escolar não participam com tanta 

frequência das discussões e tomadas de decisões e de atitudes para potencializar e 

qualificar a Educação no/do Campo, sendo necessário identificar, analisar e 

compreender os motivos que dificultam a participação ativa e crítica dos segmentos 

da comunidade escolar nos rumos escolar com o intuito de transformar a realidade 

das escolas do campo. A proposta da pesquisa é identificar e reconhecer quais os são 

os desafios das escolas do campo na construção e/ou na ressignificação do Projeto 

Político-Pedagógico com a incorporação dos saberes e os fazeres do campo com a 

efetiva participação da comunidade escolar da Escola Classe Catingueiro, pois a 

unidade de ensino é inserida na Área de Proteção Ambiental (APA ) da Cafuringa. 

 

1.2 Objetivo Geral 

 

Contribuir com a construção e/ou a ressignificação do Projeto Político-

Pedagógico da Escola Classe Catingueiro com a incorporação dos saberes e 

fazeres do campo com a efetiva participação da comunidade escolar.  
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1.2.1 Objetivos específicos  

 

Conhecer o processo de construção e/ou ressignificação do Projeto Político-

Pedagógico da escola do campo: Escola Classe Catingueiro; Mobilizar a 

participação efetiva da comunidade escolar no processo de construção e/ou 

ressignificação do Projeto Político-Pedagógico da Escola Classe Catingueiro; 

Identificar e incorporar os saberes e os fazeres do campo que estão incorporados 

no Projeto Político Pedagógico da Escola Classe Catingueiro. 

 

 

Referencial Teórico 
 

 

1. Concepção de Educação de Campo 

 

O termo Educação do Campo surge primeiramente como um conjunto de ideias, 

intenções, objetivos e expectativas de trabalhadores e trabalhadoras do campo.  

 
 
A educação do campo, tratada como educação rural na legislação brasileira, 
tem um significado que incorpora os espaços da floresta, da pecuária, das 
minas e da agricultura, mas os ultrapassa ao acolher em si os espaços 
pesqueiro, caiçaras, ribeirinhos e extrativistas. O campo nesse sentido, mais 
do que um perímetro não urbano, é um campo de possibilidades que 
dinamizam a ligação dos seres humanos com a própria produção das 
condições da existência social e com as realizações da sociedade humana. 
(Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo, 
SECADI, MEC, 2012) 
 
 

Ela se contrapõe à educação rural, ministrada na maioria das escolas rurais que 

percebia o campo como meio de mero produtor agrícola, onde para ter sucesso 

estudantil e ser alguém na vida, precisava deixar a enxada e sair para a cidade, 

abandonando suas raízes e seus valores culturais enterradas em seu torrão. 

A escola rural fazia uso de uma educação muito mais voltada às populações urbanas, 

defendendo valores e crenças da sociedade urbana, com foco na indústria, que 

pregavam que a cidade era o melhor local para viver, promovendo o êxodo rural, pois 

ficando no campo, os moradores estavam sujeitos a trabalho árduo e sem expectativa 

de ser ñalgu®m na vida", sendo um pensamento ideol·gico presente nas falas dos pais 
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e responsáveis dos estudantes residentes na zona rural.  

A educação rural para Ribeiro (2012) que apresenta o verbete no Dicionário de 

Educação Campo antes da definição do termo identifica o sujeito que usufrui da 

proposta educacional rural, para essa definição recorre aos autores Petty, Tombim e 

Vera (1981) que tem a seguinte defini«o: ño destinat§rio da educa«o rural ® a 

população agrícola constituída por todas aquelas pessoas para as quais a agricultura 

representa o principal meio de sustentoò, que para Ribeiro (2012) s«o:  

 
 

os camponeses, ou seja, daqueles que residem e trabalham nas zonas rurais 
e recebem o menores rendimentos por seu trabalho. Para esses sujeitos, 
quando existe escola na área onde vivem, é oferecida uma educação na 
mesma modalidade da que é oferecida às populações que residem e trabalham 
nas áreas urbanas, não havendo de acordo com os autores, nenhuma tentativa 
de adequar a escola rural às características dos camponeses ou dos seus 
filhos, quando estes a frequentam. (RIBEIRO, 2012, p.293). 

 
 

A educação rural era patrocinada por senhores de engenho, os fazendeiros, que 

contratavam o professor para lecionar diversas turmas de forma multisseriada, 

utilizavam métodos rígidos para exigir a disciplina e ter atenção dos estudantes 

através de castigos e agressões físicas e morais, não seguia um currículo formal, os 

livros didáticos continham conteúdos da cidade, a metodologia priorizava a cópia 

repetitiva sem nexo, sem contextualização, sendo valorizado e estimulado o método 

do decoreba. 

 
 
Destinada a oferecer conhecimentos elementares de leitura, escrita e 
operações matemática simples, mesmo a escola multisseriada não tem 
cumprido esta função, o que explica as altas taxas de analfabetismo e os 
baixos índices de escolarização nas áreas rurais. (Ribeiro, 2012) 
 
 

A escola era apenas uma ou duas salas, as carteiras padronizadas raramente 

existiam, em alguns casos, os alunos levavam sem próprio assento, num estilo de 

banquinho e/ou tamborete, que no final da aula cada estudante, tinha que trazer para 

casa. O material didático composto de livros em formato das cartilhas, reprodutoras 

de textos sem nexos e descontextualizados da realidade do campo, com uma 

proposta curricular que não possa ser dita como oculta e sim, bem explícita, porém 

não era criticada pela clientela, os moradores do campo: 
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[...] essa opção não é uma questão de didática, de técnicas e maneiras de 
ensinar e aprender, nem de gestão, de condições de ensino ou de salario de 
professor, ou de condição econômica das famílias. É uma questão de filosofia 
e de ética, de opção política ï é ideológica. Alguém, com uma determinada 
concepção de pessoa, de mundo, de sociedade, escolheu o currículo, 
programou os conteúdos, avaliou as funções, pôs nossas atitudes e ações, a 
sua concepção, a sua visão de mundo, de modo tão perfeito que, quem 
ensinava ou aprendia, pensava que estava fazendo melhor, o mais correto e 
o mais certo para os alunos e para a sociedade. Nunca questionou a respeito 
e, por isto, não descobriu suas falhas, tão pouco para outro caminho. 
(MOURA, 1995). 
 
 

Principalmente no Nordeste, durante décadas os alunos e alunas do campo eram 

apresentados aos seguintes valores como destaca Moura (2005):  

 
 
[...] que eles, para serem felizes, teriam de migrar para as cidades; que teriam 
de abandonar a agricultura para ter oportunidade na vida; que a agricultura 
era ñ o cabo da enxadaò, era o trabalho penoso que seus pais realizavam, 
porque não sabiam ler; que deviam aprender bem, para não terminar a vida 
como seus pais; que ser do campo era coisa de matuto, brocoió, pé-rapado, 
ignorante; que o pessoal da cidade era mais inteligente, falava melhor, tinha 
vida melhor, pelo fato de viverem na cidade. 
 
 

É perceptível como a escola do campo, com a perspectiva do ruralismo, desempenhou 

tão bem seu papel elitista e excludente, quem tem dúvida dos malefícios causados 

por essa proposta pedagógica cruel que roubou a identidade do cidadão do campo, 

deixou os com vergonha de seus pais e de sua comunidade e com baixa autoestima? 

ñDa criana ao mais velho, a escola foi pensada, organizada, estruturada para 

desempenhar bem essa missão e o conseguiu. Passou tão bem que, mesmo quem 

n«o a frequentou, assimilou e aplica essa li«o.ò (Moura 1995). 

A realidade inerte e opressora da educação do campo caracterizada pela ideologia do 

opressor perpetuava nas escolas rurais o  

 
 
[...] ponto de vista das classes dominantes, quanto menos as dominadas 
sonharem o sonho de que falo e da forma confiante como falo, quanto menos 
exercitarem a aprendizagem política de comprometer-se com uma utopia, 
quanto mais se tornarem abertas aos discursos ópragm§ticosô, tanto melhor 
dormirão as classes dominantes. (FREIRE, 1997, p.92).  

 
 

Para mudar o contexto, a partir da década de 1970, a luta por uma educação 

diferenciada nas escolas rurais passou a fazer parte das pautas de reinvindicações 

dos movimentos sociais do campo, que lutavam pela terra, pelo trabalho e pela 

dignidade. Pois ñsonho que sonha s· ® apenas um sonho... Mas sonho que sonha 
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junto ® realidadeò, como afirmava Raul Seixas, que serve de trilha musical da 

transformação do mero sonho para a almejada conquista da almejada Educação do 

Campo de qualidade, justa, inclusiva e que tem as letras, palavras, frases, textos e 

pensamentos dos sujeitos campestres.  

A promulgação da Constituinte de 1988 em seu artigo 205 apresenta que ñA educa«o, 

direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo 

para o exercício da cidadania e sua qualifica«o para o trabalho.ò 

Percebendo os direitos adquiridos nos artigos 208 e 210 da Constituição de 1988 as 

populações do campo com a representatividade dos movimentos sociais reivindicaram 

a efetiva concretização da Educação do Campo. 

 

1.1 I Conferência Nacional por uma Educação Básica do Campo  

 

A mudança do contexto educacional do campo demonstra maior ênfase a partir da I 

Conferência Nacional por uma Educação Básica do Campo, realizada em 1998, na 

cidade de Luziânia, em Goiás. Na ocasião foi reafirmada a luta para concretizar o 

projeto educativo da Escola/Educação no Campo e do Campo, com a proposta de 

prestigiar os conhecimentos formais e informais dos agentes /atores que compõem a 

comunidades rurais, agrovilas, de assentamentos, ribeirinhas, quilombolas, indígenas 

e outras inseridas no campo, que almejam sonhar e concretizar o sonho de ser alguém 

na vida sem sair de seu torrão querido.  

Os diversos movimentos sociais e acadêmicos CNBB, MST, UNICEF, UNESCO E 

UnB convergiram suas forças e pensamentos num mesmo propósito de mudar a 

realidade da educação do meio rural, como está registrado nos anais do documento 

embrionário da Conferência:  

 
Há uma tendência dominante em nosso país, marcado por exclusões e 
desigualdades, de considerar a maioria da população que vive no campo, 
como a parte atrasada e fora de lugar no almejado de modernidade. No 
modelo de desenvolvimento que vê o Brasil apenas como um mercado 
emergente, predominantemente urbano, camponeses e indígenas são vistos 
como espécies em extinção. Nesta lógica, não haveria necessidade de 
políticas públicas específicas para estas pessoas, a não ser do tipo 
compensatório à sua própria condição de inferioridade, e/ou diante de 
pressões sociais. (Conferência da Nacional: Por uma da Educação Básica do 
Campo, texto para debate, p.5) 
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As pressões emergentes dos movimentos sociais que clamavam por politicas públicas 

mais justas e menos excludentes eram liderados pelo MST que enfrentavam as forças 

antagônicas da elite ruralista, que precisava ver mais ainda aumentada o fluxo 

humano migratório campo-cidade, para concretizar mais ainda o domínio dos 

latifundiários em prol do mercado agroindustrial moderno, cruel, excludente e 

opressor.  

O Encontro de Luziânia demonstrou que a resistência da população campesina contra 

as forças opressoras ruralistas estava atingindo um nível de organização de luta e de 

reivindicações para que o Campo seja visto como um meio de produção humana e 

cultural, onde os sujeitos sócio-históricos são perpetuadores dos valores morais, 

éticos e sociais de convivência com a terra e com todos os seres vivos e não vivos do 

campo, que precisam ser respeitados e motivados a permanecer no campo e ter 

oportunidade de promover o desenvolvimento sustentável de maneira digna, justa, 

pacífica e democrática. 

Após quase duas décadas do marco referencial, percebe-se que o objetivo principal 

da Conferência Nacional: Por uma Educação Básica do Campo, que era ajudar a 

recolocar o rural, e a educação que a ele se vincula, na agenda política do país, foi 

atingido com êxito, porém não pode ficar estagnado o movimento de qualificar a 

educação do/no campo, pois os desafios e os problemas ainda são enormes e 

precisam ser enfrentados diariamente, que vão desde estrutura física das escolas, os 

livros didáticos descontextualizados, professores sem formação adequada, 

alimentação escolar insuficiente tanto em quantidade como em valor nutricional, 

transporte escolar com veículos em péssimas condições, enfim, a lista de problemas 

é extensa. 

 

1.1.1 II Conferência Nacional por uma Educação do Campo 

 

Realizada em agosto de 2004, na cidade de Luziânia, Goiás, com a participação de 

mais 1000 participantes das mais diversos movimentos sociais, movimento sindical, 

organizações sociais de trabalhadores do campo e da educação, universidades e 

ONGôs vinculados aos interesses das comunidades camponesas e as comunidades 

tradicionais, que perceberam e denunciaram as carências e as necessidades da 
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educação como graves problemas da educação do campo e que continuam até os 

dias atuais:  

¶ A falta de escolas para atender a todas as crianças e jovens; 

¶ Falta infraestrutura nas escolas e ainda há docentes sem a formação 
necessária;  

¶ Falta uma política de valorização do magistério; 

¶ Falta de apoio às iniciativas pedagógicas;  

¶ Os currículos são deslocados das necessidades e das questões do 
campo e dos interesses dos seus sujeitos; 

¶ Muitos jovens e adolescentes fora da escola; 

¶ Altas taxas de analfabetismo; 
Entre outros problemas que reafirmam a luta social por um campo visto como 
espaço de vida e por políticas públicas específicas para sua população. (II 
Conferência Nacional por uma Educação do Campo, 2004). 

 
 

Com o lema ñEduca«o do Campo: direito nosso, dever do Estado!ò demonstra a 

evolução da luta dos movimentos sociais pela educação como direito para todos os 

integrantes do campo e um dever do Estado, que garanta políticas públicas para a 

universalização de acesso e permanência na escola aos camponeses no local que 

mora ou próximo para que a educação seja garantida e a cultura seja respeitada e 

perpetuada com o passar das gerações. 

No encontro os promotores e os apoiadores da causa da Educação do Campo 

apresentaram suas intenções em um documento final que continha algumas 

reivindicações:  

 

I - A universalização do acesso da população brasileira que trabalha e vive no e do 
campo à Educação Básica de qualidade social por meio de uma política pública 
permanente que inclua como ações básicas:  

¶ Fim de fechamento arbitrário de escola, no campo;  

¶ Construção de escolas no e do campo;  

¶ Acesso imediato à educação básica (Educação infantil, fundamental e 
médio); 

¶ Construção de alternativas pedagógicas que viabilizem com qualidade a 
existências de escolas de educação fundamental e de ensino médio no 
próprio campo; 

¶ Políticas curriculares e de escolha e distribuição do material didático-
pedagógico que levem em conta a identidade cultural dos povos do campo; 

¶ Acesso às atividades de esporte, arte e lazer; 

¶ Condição de acesso às pessoas com necessidades especiais. 
II ï Ampliação do acesso e garantia de permanência da população do campo à 
Educação Superior por meio de uma política pública permanente que inclua como 
ações básicas: 

¶ Interiorização de Ensino Superior, públicas, gratuitas e de qualidade; 

¶ Formas de acesso não excludentes ao ensino superior nas universidades 
públicas; 

¶ Cursos e turmas específicas para atendimento das demandas de 
profissionais do campo;  

¶ (...) 
III ï Valorização e formação específica de educadoras e educadores do campo por 
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meio de uma política pública permanente que priorize: 

¶ Formação profissional e política de educadores e educadoras do próprio 
campo, gratuitamente; 

¶ Formação no trabalho que tenha por base a realidade do campo e o projeto 
político-pedagógico da Educação do Campo; 

¶ Incentivos profissionais e concurso diferenciado para educadores e 
educadoras que trabalham nas escolas do campo;  

¶ (...) 

¶ Garantia do piso salarial profissional do educador e da educadora do 
campo; 

¶ Formas de organização do trabalho que qualifiquem a atuação dos 
profissionais da Educação do Campo; 

¶ Garantia da constituição de redes: escolas, educadores e educadoras e de 
organizações sociais de trabalhadoras e trabalhadores do campo, para 
construção e reconstrução permanente do projeto político-pedagógico das 
escolas do campo, vinculando essas redes a políticas de formação de 
profissional de educadores e educadoras. 

(...) 
V ï Respeito à especificidade da Educação do Campo e à diversidade de seus 
sujeitos: O campo tem sua especificidade. (...) Toda essa diversidade de 
coletivos humanos apresenta formas específicas de produção de saberes, 
conhecimentos, ciência, tecnologias, valores, culturas... A educação desses 
diferentes grupos tem especificidades que devem ser respeitadas e 
incorporadas nas políticas públicas e no projeto político-pedagógico da 
Educação do Campo, como exemplo a pedagogia da alternância. (II 
Conferência Nacional por uma Educação do Campo, 2004). 

 

As discussões, os debates e as ações políticas em prol da Educação do Campo 

convivem com constantes disputas políticas ideológicas entre os ruralistas e os 

defensores do campo:  

 
 

De 2004 até hoje, as práticas de educação do campo têm se movido pelas 
contradições do quadro atual, às vezes mais, às vezes menos conflituoso, 
das relações imbricadas entre campo, educação e políticas públicas. Houve 
avanços e recuos na disputa do espaço público e da direção política-
pedagógica de práticas e programas, assim como na atuação das diferentes 
organizações de trabalhadores, conforme o cenário das lutas mais amplas e 
da correlação de forças de cada momento. O enfrentamento das políticas 
neoliberais para a educação e para a agricultura continua como desafio de 
sobrevivência. (CALDART, 2012, p.260) 

 
 

1.2 Educação do Campo ï Políticas Públicas 

 

Em 2001, pela primeira vez, a Educação do Campo foi citada como política pública, 

com a aprovação das Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas 

do Campo (Parecer nÜ36/2001), ap·s a ñdemanda advinda dos diferentes movimentos 

sociais e educacionais existentes no campo, por uma política específica, há muito 
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estava presente na pauta político-educacional de nosso pa²sò (Silva, 2005, p. 35). 

O Conselho Nacional de Educação discutiu e elaborou as diretrizes operacionais para 

a educação do campo visando resgatar e cumprir o artigo 28 da Lei de Diretrizes e 

Bases vigente e seus respectivos incisos, que propõe medidas de adequação da 

escola à vida do campo:  

 
Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino 
promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades 
da vida rural e de cada região, especialmente:  
I ï Conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades 
e interesses dos alunos da zona rural; 
II ï Organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar 
às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas; 
III ï Adequação à natureza do trabalho na zona rural. 

 

As Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas escolas do campo que foram 

instituídas com o propósito de construir e ressignificar a identidade da escola do 

campo nos diversos sistemas de ensino, como está exposto no Artigo 2º em seu 

parágrafo único da Resolução nº: 01, de 03 de abril de 2002: 

 
 
A identidade da escola do campo é definida pela sua vinculação às questões 
inerentes à sua realidade, ancorando-se na temporalidade e saberes próprios 
dos estudantes, na memória coletiva que sinaliza futuros, na rede de ciência 
e tecnologia disponível na sociedade e nos movimentos sociais em defesa de 
projetos que associem as soluções exigidas por essas questões à qualidade 
social da vida coletiva do país. (Diretrizes Operacionais para a Educação 
Básica nas Escolas do Campo, 2002) 
 
 

Para a efetiva e eficiente construção e a ressignificação da identidade da escola do 

campo é fundamental que o Projeto Político Pedagógico tenha em sua essência os 

saberes e os fazeres do campo como eixos norteadores, pois são transmitidos e 

perpetuados por gerações, cabendo aos integrantes da geração atual, perceberem 

que os ensinamentos, os valores tradicionais morais, éticos e sociais da comunidade 

sejam inseridos e desenvolvidos na proposta da escola, como propõe o artigo 4º da 

Resolução acima citada:  

 

O projeto institucional das escolas do campo, expressão do trabalho 
compartilhado de todos os setores comprometidos com a universalização da 
educação escolar com qualidade social, constituir-se-á num espaço público 
de investigação e articulação de experiências e estudos direcionados para o 
mundo do trabalho, bem como para o desenvolvimento social, 
economicamente justo e ecologicamente sustentável. (Diretrizes 
Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo, 2002) 
 



 

 490 

 

A contextualização dos conhecimentos o ensino e aprendizagem dos saberes e 

fazeres do campo e no campo deve ser integrado com a pluralidade histórica e cultural 

da comunidade, sem deixar de lado os conhecimentos do núcleo comum exigido pelo 

MEC. 

 

 

 Art 5º - As propostas pedagógicas das escolas do campo, respeitadas as 
diferenças e o direito à igualdade e cumprindo imediata e plenamente o 
estabelecido nos artigos 23, 26 e 28 da Lei 9396, de 1996, contemplarão a 
diversidade do campo em todos os seus aspectos: sociais, culturais, políticos, 
econômicos, de gênero, geração e etnia. (Diretrizes Operacionais para a 
Educação Básica nas Escolas do Campo, 2002) 

 
 

Os avanços significativos do atendimento a população do campo foram percebidos 

e conquistados com a promulgação da Constituição de 1988 em seus artigos 208 e 

210 (procurar) e com a elaboração, aprovação e implementação da LDB 9394/96 

como política pública educacional, que mudou os rumos da Educação do Campo, 

que são expostos no Art. 28, e em seus incisos, que demonstram que: 

 
 
Na oferta da educação básica para a população rural, os sistemas de ensino 
promoverão as adaptações necessárias à sua adequação, às peculiaridades 
da vida rural e de cada região, especialmente. 
I - conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades 
e interesses dos alunos da zona rural; 
II - organização escolar própria, incluindo a adequação do calendário escolar 
as fases do ciclo agrícola e as condições climáticas; 
III - adequação à natureza do trabalho na zona rural. 
   
 

A proposta educacional de valorizar a diversidade e a cultura dos sujeitos históricos 

do campo através da intencionalidade da aplicação do currículo que possa refletir os 

anseios e a pluralidade cultural das diversas populações que residem no campo, 

para que possam permanecer no campo com a perspectiva de desenvolver um 

projeto educativo voltado para o campo e suas particularidades, perpassa pelo 

comprometimento de todos os segmentos da comunidade escolar da unidade de 

ensino inseridos no campo. 

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) realizou o Panorama 

da Educação do Campo, em 2006, que apontou as principais dificuldades em relação 

às escolas do campo e ao desenvolvimento do meio rural: 
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a) insuficiência e precariedade das instalações físicas da maioria das escolas; 
b) dificuldades de acesso dos professores e estudantes às escolas, em razão 
da falta de um sistema adequado de transporte escolar; c) falta de 
professores habilitados e efetivados, que provoca rotatividade; d) falta de 
conhecimento especializado sobre políticas de educação básica para o meio 
rural, com currículos inadequados que privilegiam uma visão urbana de 
educação e desenvolvimento; e) ausência de assistência pedagógica e 
supervisão escolar nas escolas rurais; f) predomínio de classes 
multisseriadas com educação de baixa qualidade; g) falta de atualização das 
propostas pedagógicas das escolas rurais; baixo desempenho escolar dos 
estudantes e elevadas taxas de distorção idade-série; h) baixos salários e 
sobrecarga de trabalho dos professores, quando comparados com o que 
atuam na zona urbana; i) necessidade de reavaliação das políticas de 
nucleação das escolas e de implementação de calendário escolar adequado 
às necessidades do meio rural. (TAFFAREL, JÚNIOR, 2011, p.187) 

 
 

Em virtude da quantidade de alunos matriculados nas escolas do campo, 

principalmente as que atendem os anos iniciais do Ensino Fundamental e a Educação 

Infantil são agrupados em turmas multisseriadas:  

 
 
A organização por turmas multisseriadas (...) são formadas, sobretudo, em 
locais onde há poucos estudantes de cada ano/série. Em uma mesma turma 
são encontrados alunos com diferentes idades e diferentes etapas de 
escolaridade. (...) é um modelo que possibilita que comunidades pequenas, 
que tenham poucas crianças não tenham que se deslocar para regiões mais 
distantes. A permanência em seu próprio espaço favorece uma maior 
articulação com a comunidade. (PNAIC, Educação do Campo: Unidade 02, 
MEC, 2012, p.12) 
 
 

Os estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental, na grande maioria, são 

transferidos para escolas do campo nucleadas, que são   

 
 
(...) unidades educativas que reúnem estudantes de diferentes comunidades 
rurais, seja em estabelecimentos pólos, situados em zonas rurais, ou 
estabelecimentos em zonas urbanas que recebem estudantes residentes de 
zonas rurais. 
Partindo dos princípios da educação do campo, tais escolas teriam a 
dificuldade de articular os conteúdos ensinados às vivencias de cada 
estudante. Ressalva-se ainda que esta proposta depende de um amplo e 
adequado sistema de transporte escolar, o que na atualidade ainda é 
precário. (PNAIC, Educação do Campo: Unidade 02, MEC, 2012, p.13). 
 
 

A realidade educacional da Educação do Campo retrata o atendimento aos estudantes 

e a população que vivem e trabalham no campo, que historicamente estão à mercê 

das políticas públicas, que mesmo com avanços existe um vácuo, um diferenciamento 

do olhar e do agir do Poder Público entre as escolas da cidade e as escolas do campo. 



 

 492 

A desigualdade entre a população rural e a população urbana é apresentada por 

Taffarel e Júnior (2011, p.186), que demonstraram o perfil socioeconômico da 

população rural com os dados organizados pelo Inep, no ano de 2004:  

 

 

(...) cerca de 30,8 milhões de cidadãos brasileiros viviam no campo em franca 
desvantagem social. (...) O desamparo e a vulnerabilidade da população do 
campo se refletem nos altos índices de analfabetismo e no baixo 
desempenho escolar: 25,8% da população rural adulta (de 15 anos ou mais) 
é analfabeta, enquanto na zona urbana essa taxa é de 8,7%. No que diz 
respeito ao Ensino Médio, entre jovens de 15 a 17 anos, quando considerada 
a taxa de frequência líquida, o quadro é muito crítico na área rural: pouco 
mais de um quinto dos jovens nessa faixa etária (22,1%) estão frequentando 
esse nível de ensino, contra 49,4% na zona urbana. Segundo o tipo de 
organização, temos 59% dos estabelecimentos rurais de ensino fundamental 
formado, exclusivamente, por turmas multisseriadas e unidocentes, as quais 
concentram 24% das matrículas. As escolas exclusivamente seriadas 
correspondem a cerca de 20% e concentram pouco mais da metade das 
matrículas (2.986.209 estudantes). As mistas (multisseriadas e seriadas) 
respondem a um quarto das matrículas (1.441.248 estudantes). Os 
professores da área rural enfrentam as consequências da sobrecarga de 
trabalho, da alta rotatividade e das dificuldades de acesso e locomoção. Além 
disso, recebem salários inferiores aos da zona urbana e estão entre os que 
têm menor nível de escolaridade. 

 
 

1.3 A Educação do Campo no Distrito Federal 

 

A Educação do Campo no Distrito Federal como modalidade de educação básica está 

em processo de construção, partindo das discussões e dos debates do Currículo em 

Movimento no decorrer do ano passado nos espaços-tempos pedagógicos das 

coletivas das escolas públicas, que foram compilados, organizados e publicados nos 

pressupostos básicos do Currículo em Movimento da Educação Básica da Secretaria 

da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF).  

Atualmente, segundo os dados da SEEDF, as escolas do campo são o universo de 

75 escolas, sendo apenas sete de Ensino Médio e somente uma oferece Ensino Médio 

noturno. Educação de Jovens e Adultos é ofertada em seis escolas do DF. 

Outro ponto que preocupante em relação à SEEDF é a definição do espaço campo e 

suas características específicas das escolas do campo, pois é perceptível como a 

nomenclatura e o entendimento se a escola é ou não é do campo, quando se percebe 

que escola que tem todas as características do campo, ou seja, atende estudantes 

oriundos do campo ou estão localizadas no campo não são vistas como escolas do 
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campo enquanto outras que estão fora do espaço do campo são atendidas como 

escola do campo. 

 
 

¶ Ao Distrito Federal cabe elaborar sua Política Pública em consonância 
com os marcos legais, considerando a constituição histórica da relação entre 
urbano e rural no Brasil, e especificidades do território desta unidade da 
Federação. 

¶ O território rural do DF tem cerca de 250.000ha; 46% dos 
estabelecimentos rurais são de agricultores familiares que produzem mais de 
800.000 toneladas de alimentos por ano, apesar de 4% das terras. Espaço 
rural marcado por contradições dadas pela presença de seus atores: 
ruralistas, latifundiários, produtores familiares, camponeses com ou sem 
terra. (SEEDF, 2014, p.45)  

 
 

A SEEDF pretender atuar e acompanhar na implantação e implementação das 

políticas públicas de Educação do Campo, através da apropriação e execução das 

diretrizes dos documentos legais citados, para que a construção e a ressignificação 

do Projeto Político-Pedagógico das escolas do campo possa consolidar os aspectos 

educacionais, pedagógicos, administrativos e financeiros na proposta pedagógica e 

didática com os objetivos de valorizar, reconhecer os saberes e fazeres do campo 

como principais eixos norteadores da Educação do Campo que estão inseridas na 

zona rural do território distrital. 

A contextualização dos conteúdos curriculares nacionais deve ser discutida com a 

comunidade escolar, cabendo aos educadores sentirem-se pertencentes aos anseios 

da escola em que está trabalhando, percebendo que os saberes e fazeres 

pedagógicos do campo possa e deve ser inseridos no planejamento escolar, para que 

todos fiquem à vontade de participar das ações da escola, pois percebe que a 

instituição comunga do mesmo propósito de qualificar a Educação no Campo.  

 

2. Gestão Democrática: a ressignificação do PPP 

 

A gestão democrática nas escolas públicas perpassa por momento de consolidação, 

com a maior participação e envolvimento dos segmentos que compõem a comunidade 

escolar: gestores, professores, alunos, pais e responsáveis, funcionários do 

administrativo e de apoio, representantes da sociedade como associações 

comunitárias, igrejas, empresas e demais parceiros. 
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O conceito de gestão democrática perpassa por discussões a partir do momento que 

os segmentos da comunidade escolar apoderam dos mecanismos legais vigentes e 

respaldados na Constituição de 1988 e na Lei de Diretrizes e Bases 9394/96 que 

foram adentrando nas discussões informais e formais do cotidiano escolar, 

percebendo que os valores da participação, autonomia, transparência e pluralidade 

são norteadores para a construção da escola na perspectiva democrática mesmo na 

sociedade que vive uma fase de crise na identificação e/ou deturpação dos valores 

sociais, morais, éticos e cidadãos. Gadotti (1994) discutiu que essa crise atinge a 

escola que para ele é definida como crise paradigmática:  

 
 
 A crise paradigmática também atinge a escola e ela se pergunta sobre si 
mesma, sobre seu papel como instituição numa sociedade pós-moderna e 
pós-industrial, caracterizada pela globalização da economia e das 
comunicações, pelo pluralismo politico, pela emergência do poder local. 
Nessa sociedade cresce a reivindicação pela autonomia contra toda forma de 
uniformização e o desejo de afirmação da singularidade de cada região, de 
cada língua etc. A multiculturalidade é a marca mais significativa do nosso 
tempo. (Conferência Nacional de Educação para Todos, 1994)   
 
 

A escola pode prestigiar, valorizar e apropriar-se da pluralidade cultural percebendo 

que as diversas facetas culturais que compõem a comunidade escolar são 

imprescindíveis na formação  da identidade escolar.  

A autonomia e a gestão democrática são concepções indissociáveis. Para Gadotti 

(1994), esses conceitos fazem parte da própria natureza do ato pedagógico. Portanto, 

cabe a todos os segmentos representados na gestão democrática sentirem-se 

responsáveis em promover a conquista da autonomia da unidade de ensino com a 

construção ou a ressignificação do Projeto Político-Pedagógico valorizando assim a 

diversidade da comunidade escolar.  

Os princípios da gestão democrática da Lei 4.751 de 07 de fevereiro de 2012, que 

incentivam, promovem e garantem a participação da comunidade escolar nas 

tomadas de decisões administrativas e pedagógicas da escola do campo. 

 

 
Contudo, para alcançar esse objetivo na escola do campo, é preciso alterar a 
organização do trabalho pedagógico, rompendo com os mecanismos de 
subordinação da escola tradicional e instaurando processos pedagógicos 
participativos, tornando possível que a escola seja capaz de trabalhar, viver, 
construir e lutar coletivamente, para que as crianças, jovens e adultos possam 
organizar suas vidas e a vida coletiva. Assim, a escola estará construindo 
cidadania, direitos e protagonismo, o que se faz nas relações cotidianas e 
não pelo verbalismo. Tais processos pedagógicos participativos permitirão 
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aos estudantes que participem da gestão da sala, da escola e da sociedade, 
vivenciando desde o interior da escola formas de trabalho democráticas de 
trabalho que marcarão profundamente sua formação. (SEEDF, 2014, p.46-
47) 

 

 

Na perspectiva de construção da identidade da unidade de ensino, através da 

autonomia, o gestor escolar está respaldado pela Lei de Diretrizes e Bases ï 9394/96, 

em seu Artigo 15, que concede à escola progressivos graus de autonomia 

pedagógica, administrativa e de gestão financeira. A construção e/ou a ressignificação 

do Projeto Político Pedagógico é respaldada na LDB citada que ressalta a importância 

desse instrumento em diversos artigos:  

 
 

¶ O artigo 12, em seu inciso I, dá aos estabelecimentos de ensino a 
incumbência de elaborar e executar sua proposta pedagógica.  

¶ O mesmo artigo, no inciso VII define como incumbência da escola 
informar os pais e responsáveis sobre a frequência e o rendimento dos 
alunos, bem como sobre a execução de sua proposta pedagógica.  

¶ As incumbências dos professores aparecem no artigo 13, que são 
participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de 
ensino (inciso I) e elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta 
pedagógica do estabelecimento de ensino ( inciso II).  

¶ Os princípios da gestão democrática, sendo o primeiro deles a 
participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto 
pedagógico da escola, estão destacados no artigo 14. 
 
 

Na realidade educacional do Distrito Federal a Lei 4.751/ 2012 em seu Artigo 4º 

apresenta que cada unidade escolar deve formular e implementar seu Projeto Político-

Pedagógico, em consonância com as políticas educacionais vigentes e as normas e 

diretrizes da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. No Parágrafo Único, ressalta 

que cabe a unidade escolar, considerada a sua identidade e de sua comunidade 

escolar, articular o Projeto Político-Pedagógico com os planos nacional e distrital de 

educação. 

Para que o processo democrático possa ser garantido é necessário que o gestor seja 

capaz de promover ambiente e tempo para possibilitar que todos os segmentos 

representativos da comunidade escolar possam ter direito a vez e voz para discutir, 

refletir e definir as tomadas de decisões para concretizar o processo de construção 

e/ou ressignificação do Projeto Político-Pedagógico da escola do campo, ou seja, é 

importante que todos os atores da gestão democrática possam participar de 
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momentos de diálogo, sentindo-se corresponsáveis da transformação da realidade 

escolar.  

A participação da comunidade escolar é um dos elementos imprescindíveis da Gestão 

Democrática que deve permear todo o processo de construção e/ou ressignificação 

do Projeto Político-Pedagógico como apresenta a Lei 4.751/2014 que considera:  

 
 
a) a existência de diferentes sujeitos sociais ativos na escola; b) que 
os sujeitos influenciam e são influenciados nos diferentes espaços de 
debate; c) que a construção da identidade da escola é resultante das 
intervenções dos diferentes atores sociais; d) que a escola é um 
espaço vivo de debate dos desafios e das alternativas para o seu 
enfrentamento. 
 
 

Como enfatizou Gadotti (1994) que demonstrou duas razões que justificam a 

implantação do processo de gestão democrática na escola pública:  

 
 
1ª- porque a escola deve formar para a cidadania e, para isso, ela deve dar o 
exemplo. A gestão democrática da escola é um passo importante no 
aprendizado da democracia. A escola não tem um fim em si mesma. Ela está 
a serviço da comunidade. Nisso, a gestão democrática da escola está 
prestando um serviço também a comunidade que a mantém. 
2ª- porque a gestão democrática pode melhorar o que é especifico da escola, 
isto é, o seu ensino. A participação na gestão da escola proporcionará um 
melhor conhecimento do funcionamento da escola e de todos os seus atores; 
propiciará um contato permanente entre os professores e alunos, o que leva 
ao conhecimento mútuo e, em consequência, aproximará também as 
necessidades dos alunos dos conteúdos ensinados pelos professores. 
 
 

O Projeto Político-Pedag·gico para Veiga (2002) tem a ver com ña organiza«o do 

trabalho pedagógico em dois níveis: como organização da escola como um todo e 

como organização da sala de aula, incluindo sua relação com o contexto social 

imediato, procurando preservar a vis«o de totalidade.ò 

A construção e/ou a ressignificação do Projeto Político-Pedagógico é um momento 

importante para desenvolver o diálogo coletivo dos segmentos da comunidade 

escolar, que possam avaliar as potencialidades e as fragilidades de diversos aspectos 

pedagógicos, administrativos, financeiros e jurídicos da unidade de ensino. 
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A principal possiblidade de construção do projeto político-pedagógico passa 
pela relativa autonomia da escola, de sua capacidade de delinear sua própria 
identidade. Isto significa resgatar a escola como espaço público, lugar de 
debate, do diálogo, fundado na reflexão coletiva. (VEIGA, 2002)   
 
 

O Projeto Político-Pedagógico se configura como um projeto em movimento, flexível, 

que segue a perspectiva dialética da ação-reflexão-ação, que prioriza a avaliação 

constante, onde todos os segmentos da comunidade escolar possam redefinir as 

tomadas de decisões e traçar o caminho para alcançar a qualidade da educação nas 

escolas do campo, como afirmou Casali (2005), citada pelo MEC (2006, p.69):  

 
 
Ao colocarmos, com certa urgência, a necessidade de um projeto político-
pedagógico de Educação do Campo, afirmado por uma política pública que 
busque realmente expressar a realidade camponesa o acúmulo de 
experiências de educação popular, construídas e acumuladas (...) onde muita 
gente aprendeu a ler e a escrever a partir das lendas dos povos, leituras de 
mundo das famílias camponesas. Entendemos que é preciso desentulhar 
todas as experiências que foram registradas e engavetadas e transformá-las 
em referenciais para o projeto de Educação do Campo que estamos 
construindo. Fazem parte deste patrimônio as pedagogias que buscaram 
incluir o ser humano como sujeito e que muito contribuíram nas trocas de 
saberes entre trabalhadores e trabalhadoras. 
 
 

A construção e/ou ressignificação do Projeto Político-Pedagógico da escola do campo 

perpassa por uma prática democrática que respeite as especificidades dos sujeitos 

que vivem no campo e compreenda que os saberes, os fazeres campesinos são 

alicerces da construção política-pedagógica do projeto transformador da Educação do 

Campo.  

 

 

Metodologia: Coleta e Análise de dados 
 
 
De acordo com Thiollent (2005) uma das possíveis definições para a metodologia de 

pesquisa, a  

 
 

[...] pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base empírica que é 
concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a 
resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os 
participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos 
de modo cooperativo ou participativo.(p.18)  
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O motivo da escolha da pesquisa-ação para nortear o trabalho acadêmico é por não 

querer ser um mero e externo pesquisador, e sim, contribuir de maneira significativa 

com o processo de construção e/ou ressignificação do Projeto Político Pedagógico 

das escolas do campo, com a incorporação dos saberes e fazeres do campo, 

possibilitando e promovendo a participação da comunidade escolar, sendo parte 

integrante e corresponsável pelo momento sócio histórico crucial da Educação do 

Campo. Pois como afirmou Thiollent (2005)  

 
 
Na pesquisa-ação os pesquisadores desempenham um papel ativo no 
equacionamento dos problemas encontrados, no acompanhamento e na 
avaliação das ações desencadeadas em função dos problemas. Sem dúvida, 
a pesquisa-ação exige uma estrutura de relação entre os pesquisadores e 
pessoas da situação investigada que seja do tipo participativo. (p.18-19). 
 
 

A abordagem da pesquisa-ação é qualitativa, pois os dados descritivos mediante 

contato direto e promovendo a interação com o objeto de estudo. Ao entender os 

fenômenos estudados observando, analisando e interpretando os dados com o intuito 

de promover os espaços-tempos para os participantes da pesquisa-ação sentirem-se 

responsáveis com as tomadas de decisão para transformar a realidade da unidade de 

ensino na perspectiva da Educação do Campo. 

Os instrumentos para desenvolver a pesquisa-ação: Observação participante; Análise 

de documentos como o PPP da escola, PDE da escola, regimento escolar, planos 

bimestrais e ou projetos de aprendizagem, livro de atas do conselho escolar, 

pedagógica e os outros documentos existentes na escola; Reunião com os 

representantes dos segmentos da comunidade escolar; Entrevista com a gestora; 

Formação do Grupo de Trabalho (GT) permanente para a construção do PPP; 

Questionários com questões objetivas e subjetivas para o corpo docente e os 

responsáveis dos alunos e Seminários.  

A amostra da pesquisa foi composta de representantes dos diversos segmentos da 

comunidade escolar, como a população que compõe a comunidade escolar é 

relativamente pequena, em torno de setenta famílias, ou seja, setenta pais e/ou 

responsáveis, seis professores, um diretor, um vice-diretor, três funcionários da 

carreira administrativa, cinco representantes do conselho escolar, sendo apenas dois 

que não fazem parte dos segmentos anteriormente citados.  
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1. I Encontro do Grupo de Trabalho ï dia 21 de maio de 2014 

 

A reunião com os responsáveis dos alunos ï Dia Letivo Temático ï 21 de maio -  

destinado ao Planejamento Pedagógico da Comunidade Escolar ï com a presença da 

equipe gestora, representantes do Conselho Escolar, de pais e responsáveis de 

alunos e representante da CRE de Sobradinho com a coordenação e mediação dos 

trabalhos de minha pessoa para a discussão da proposta da construção coletiva do 

PPP, formação do GT (Grupo de Trabalho) com os presentes. O questionário da 

entrevista teve perguntas subjetivas para a sensibilização dos pais e responsáveis 

dos alunos que foram as seguintes e as respectivas opiniões: a) Já ouviu falar no 

Projeto Politico Pedagógico ï PPP? b) Qual o principal motivo para matricular o 

filho na escola? 

Aproveitando a oportunidade para demonstrar a importância da participação de todos 

os segmentos da comunidade escolar na construção do PPP, que os pontos positivos 

e os pontos negativos em diversos aspectos pedagógicos, financeiros e 

administrativos para que o coletivo escolar possa discutir, analisar e apresentar as 

possíveis soluções, definir as ações e as tomadas de decisões, os respectivos 

responsáveis e avaliar os resultados apresentados e assim consequentemente atingir 

a educação de qualidade almejada por todos envolvidos e também momento de 

avaliar o transporte escolar e a situação da estrada vicinal de acesso das 

comunidades a escola. 

 

1.1 II Encontro do Grupo de Trabalho ï dia 28 de maio de 2014 

 

No segundo encontro em formato de seminário com a presença de doze (12) 

participantes, sendo a diretora, vice-diretor, uma professora, duas funcionárias da 

carreira assistência, um monitor da Educação Integral, seis mães de estudantes e o 

coordenador pedagógico/mobilizador do PPP. Entre os presentes existiam quatro 

conselheiros escolar: gestora, carreira magistério, carreira assistência e pais. Na 

sequência da proposta, o coordenador esclareceu de maneira sucinta para facilitar o 

entendimento e reconhecimento da importância do Projeto Político-Pedagógico, que 

é o documento-identidade da unidade de ensino, que traz em seu cerne as 

particularidades da escola em consonância dos princípios do PPP: Autonomia; 

Democratização do acesso e da permanência com sucesso do aluno na escola; 
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Gestão democrática; Organização curricular; Qualidade de ensino; Relação entre 

escola e comunidade; Valorização dos profissionais da Educação. 

Em seguida apresentou as Dimensões: Pedagógica, Administrativa, Financeira e 

Jurídica relacionando as respectivas dimensões com exemplos para que todos os 

presentes compreendessem a estrutura e a composição do Projeto Político-

Pedagógico. O coordenador/mobilizador para dinamizar o trabalho solicitou aos 

participantes a organizarem-se em duplas, para discutir e apresentar a plenária as 

reflexões das seguintes questões: Que tipo de Educação deseja para a Escola? Que 

tipo de Escola deseja? Quais os problemas da escola? Quais os pontos positivos/as 

potencialidades da escola? Quais os pontos negativos/as fragilidades da escola? 

As reflexões da comunidade escolar em relação a Escola Classe Catingueiro foram: 

 

A. Educação que deseja para a Escola: 

 

Educação mais completa e moderna; Educação que se preocupa em ensinar; Não 

diminua ou exclua os conteúdos previstos e que são direitos dos estudantes; Valorize 

a transmissão de conteúdos e favoreça a aprendizagem; Resgate os valores: respeito 

aos professores, aos mais velhos, as pessoas com deficiência e aceite as diferenças; 

Forme cidadãos participativos, críticos e atuantes na comunidade e na sociedade, 

conscientes de seu papel dentro da sociedade, respeitando as normas, cumpridores 

de seus deveres, sabedores de seus direitos e respeitando o direito dos outros. 

 

B. Tipo de Escola que deseja: 

 

Interativa; Espaçosa; Mais moderna; Inclusiva; Democrática; Critica; Tecnológica; 

Comunicativa com os pais e responsáveis; Participativa com a união entre pais, 

professores, alunos e comunidade; Atenda as necessidades básicas para o 

desempenho das atividades pedagógicas e didáticas para a aprendizagem do aluno; 

Aparelhada com espaços adequados para as crianças brincar e aprender: parquinho, 

biblioteca, laboratório de informática, espaços de lazer e recreação. 
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C. Os pontos negativos/fragilidades: 

 

Ambiente inadequado para acessibilidade (falta de rampas, corrimão, banheiros 

adequados e piso menos escorregadio ou com proteção antiderrapante.); Ausência 

de espaços para novas oportunidades didáticas, pedagógicas e recreativas: 

biblioteca, laboratório de informática, parque infantil e quadra poliesportiva; Ausência 

de sala e banheiros para servidores; Ausência de almoxarifado; Acesso pela estrada; 

Comunicação ineficiente entre escola e responsáveis; Falta de valorização da equipe 

institucional; Rodízio de professores. 

 

D. Os pontos positivos/potencialidades:  

 

Os aspectos pedagógicos; O educar e o cuidar; A quantidade de alunos; Equipe 

(gestora, docente e funcionários) dedicada e organizada; A organização da escola; 

Atendimento aos pais com atenção e com respeito; Tratamento dos funcionários com 

as crianças; Aprendizagem insuficiente para os estudantes do 5ºano; Poucas 

atividades práticas com a proposta de Educação do Campo: horta, preparação de 

alimentos, cultura local e Educação Ambiental interativa; Poucos projetos 

pedagógicos de leitura e escrita; Espaço inadequado para a Educação Integral; 

Das dificuldades didáticas e pedagógicas encontradas nas escolas do campo e suas 

comunidades, que observo que interferem no processo de ensino e aprendizagem 

na Escola Classe Catingueiro, são inúmeras: A infraestrutura inadequada dos 

prédios escolares; A ausência de bibliotecas e laboratórios de informática; A 

ausência de áreas de lazer e recreação como quadra poliesportiva;  O material 

didático, como o livro didático inadequado e quando tem é insuficiente para a 

quantidade dos alunos; O rodízio constante de professores a cada ano letivo, 

impossibilitando a formação de uma equipe docente durante dois ou três anos; 

Estradas cascalhadas, com buracos e sem manutenção periódica pelos órgãos 

públicos responsáveis, dificultando o acesso dos educadores, alunos e funcionários 

principalmente em épocas de chuvas; O transporte escolar precário, com ônibus em 

péssimas condições e irregular no atendimento a comunidade escolar;   
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1.2 Questionário aos pais/responsáveis  

 

Na segunda etapa da coleta de dados foi elaborado o questionário para ser aplicado 

aos pais e responsáveis, a amostra foi composta de 25 pais e responsáveis dos 80 

que matricularam os 98 estudantes na Escola Classe Catingueiro no ano vigente. O 

questionário foi composto de cinco perguntas, sendo uma objetiva:  

a) Já ouviu falar no Projeto Político-Pedagógico? Dos entrevistados nove (09) 

responderam, sendo 36% que nunca ouviram falar sobre o PPP. Os que já ouviram 

falar mas não sabem o que foram 13 responsáveis que correspondem a 52%. Os que 

já ouviram falar e sabem o que é o PPP responderam 12%, sendo três (3) 

responsáveis.  

b) Qual o principal motivo para matricular seu filho na escola? Teve vários 

motivos apresentados pelos entrevistados, por ser subjetiva teve mais de um motivo 

apresentado pelos pais/responsáveis: por morar na comunidade, pela qualidade da 

equipe docente, por causa do transporte escolar exclusivo, entre outros motivos. 

Na questão 3: Relate dois pontos positivos da escola (aprendizagem, gestão, 

coordenação, professoras, servidores, espaço da escola, comunicação escola 

e pais, Educação Integral, projetos escolares entre outros): Os responsáveis 

apontaram em suas respostas alguns pontos positivos/potencialidades da escola em 

diversos aspectos que estão relacionados na ordem decrescente de satisfação: 

aprendizagem, tratamento dos docentes, Educação Integral, entre outros. 

Na questão 4: Relate dois pontos negativos/fragilidades da escola( 

aprendizagem, gestão, coordenação, professoras, servidores, espaço da 

escola, comunicação escola e pais, Educação Integral, projetos escolares entre 

outros). Mesmo sendo aberta tinha uma intencionalidade para avaliar os itens 

definidos para serem avaliados: Os pontos negativos da Escola Classe Catingueiro 

apontadas pelos responsáveis: espaço da escola, comunicação entre escola e os 

pais, parque inadequado, transporte escolar. Nessa pergunta 11 pessoas não 

quiseram apontar pontos negativos que correspondem a 44% dos entrevistados. 

Na questão 5: Opine sobre o transporte escolar: Os entrevistados opinaram de 

maneira subjetiva sobre a qualidade do ônibus escolar e o atendimento dos 

funcionários (motorista e monitora) da empresa terceirizada, considerando o 

atendimento bom para 76% dos entrevistados. 
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1.3 Entrevista com a gestora da escola: 

 

Na entrevista com a gestora da escola, ao ser indagada sobre a construção do PPP 

realizada em 2013, como uma exigência da Secretaria de Educação do Distrito 

Federal (SEEDF) demonstra sinceridade que tem muita dificuldade de compreender 

a temática da Educação do Campo, que ao elaborar individualmente a proposta 

pedagógica da escola, que denominou o PPP, como o projeto de trabalho de sua 

gestão não citou nenhuma vez a palavra campo, nem os saberes e os fazeres do 

campo, mesmo tendo a recomendação em 2013 para que os gestores das escolas do 

campo realizassem o inventário. A SEEDF solicitou aos gestores das escolas do 

campo que seguisse as recomendações para realizar o inventário das escolas do 

campo do Distrito Federal, que serviria de instrumento de diagnóstico e embasador 

para reconhecer as particularidades da comunidade em que está inserida a escola do 

campo e contribuir para a construção do Projeto Político-Pedagógico, como um 

documento realista e que represente de maneira fidedigna realidade histórica, social, 

econômica e cultural da comunidade que está inserida a escola.  

Ao informar-lhe sobre a importância do inventário para conhecer com mais exatidão 

os aspectos históricos, sociais, econômicos, culturais, educacionais entre outros da 

comunidade do Catingueiro e das comunidades vizinhas que participam da 

comunidade escolar, a gestora incumbiu o coordenador/mobilizador para organizar, 

planejar e desenvolver a atividade no segundo semestre do ano vigente e que 

percebeu que se faz necessário para contribuir para a construção do Projeto Político-

Pedagógico. 

 

1.4 Questionário da equipe docente e a gestora 

 

A equipe pedagógica (gestora, coordenador pedagógico e as professoras) é formada 

de 8 educadores, sendo 07 do sexo feminino e o coordenador pedagógico do sexo 

masculino. Todos são licenciados em Pedagogia. Entre os especialistas existem duas 

Psicopedagogas, uma Orientadora Educacional, uma Arte de Contar História, uma 

Educação de Jovens e Adultos e outras especializações afins na área de Educação. 

Os que responderam as 21 questões (sendo 17 objetivas e 04 subjetivas) do 

questionário foram 05 educadoras: 01 gestora e 04 professoras, que correspondem a 

62% da equipe pedagógica. 
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A equipe docente participa ativamente dos momentos de discussão, reflexão e 

envolve-se nas decisões e ações da ressignificação do PPP. O clima afetivo e 

amigável entre a equipe gestora com os docentes e os demais funcionários possibilita 

o envolvimento de todos os segmentos em todos os projetos de aprendizagem e 

escolares desenvolvidos na escola. Os docentes apresentaram os valores, os saberes 

e os fazeres da Educação do Campo desenvolvidos na escola: os assuntos de 

Educação Ambiental, através da conscientização e preservação do meio rural e dos 

recursos naturais; a responsabilidade e cuidado com os animais domésticos e 

silvestres; a importância da comunicação a partir do próprio corpo até mesmo em 

conflitos individuais e coletivos; o respeito às diferenças. Em consonância com os 

demais segmentos da comunidade escolar apontaram as dificuldades e as 

potencialidades da Escola Classe Catingueiro e sugeriram possíveis medidas para 

que a equipe gestora possa realizar para minimizar os problemas da escola.  

As educadoras apresentaram suas justificativas porque lecionar em escolas do campo 

demonstraram em seus relatos os motivos e os valores que são encontrados e 

transmitidos na perspectiva da Educação do Campo: 

 
 
Os alunos demonstram mais interesse em aprender, os pais participam mais 
nas atividades propostas na escola. E a maioria das escolas tem um contato 
maior com a natureza e com a vivencia de cada membro e funcionário que 
pertence a instituição. (Educadora 1) 
 
 

 ñApesar das dificuldades o bom relacionamento com a comunidade e os alunos. E 

por est§ pr·xima da minha resid°nciaò. (Educadora 2). ñAs crianas s«o mais am§veis, 

é tudo de bom! Menos quantidade de alunos proporciona um olhar mais 

individualizadoò. (Educadora 3). ñApesar das dificuldades apresentadas, ® gratificante, 

pois a comunidade é acolhedora, participa da vida escolar dos seus filhos. Os alunos 

são mais tratáveis e também pela gratificação de zona ruralò. (Educadora 4). ñEm 

rela«o aos discentes com urbana, s«o mais d·ceis, amorosos e respeitam maisò. 

(Educadora 5) . 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A presente pesquisa-ação teve o objetivo primordial de contribuir com a construção 

do Projeto Político-Pedagógico da Escola Classe Catingueiro buscando mobilização 

da participação efetiva da comunidade escolar.  

A construção e/ou a ressignificação do Projeto Político Pedagógico da Escola Classe 

Catingueiro na perspectiva da Educação do Campo, com a valorização e a 

incorporação dos saberes e os fazeres do campo na proposta curricular da unidade 

de ensino é o produto final do projeto da pesquisa-ação. 

 O trabalho do pesquisador-participante foi dividido em diversas etapas: a) analisar os 

documentos da unidade de ensino, como o plano de trabalho da gestão, a proposta 

curricular da SEEDF e os planos de aulas dos docentes; b) entrevista com a gestora; 

c) questionários para os responsáveis; d) questionários para a equipe docente e a 

gestora; e) dois encontros mobilizadores com o Grupo de Trabalho composto de 

gestores, docentes, funcionários, pais/ responsáveis e conselheiros escolares. 

A participação da comunidade escolar no processo de construção e/ou ressignificação 

do Projeto Político Pedagógico da escola do campo foi mobilizada com encontros 

temáticos e a formação do Grupo de Trabalho (GT) para promover a proposta dialética 

(reflexão-ação-reflexão) que serviram de diagnóstico para nortear os trabalhos da 

equipe gestora e da coordenação no segundo semestre do ano vigente.  

A inexistência dos saberes e os fazeres do campo que não estão incorporados no 

Projeto Político Pedagógico da Escola Classe Catingueiro é de fato a grande 

problemática encontrada por esta pesquisa. E ficou nítido com a análise da entrevista 

com a gestora, dos questionários respondidos pela equipe docente e pela gestora, 

dos questionários respondidos pelos responsáveis e das observações dos que 

participaram dos dois encontros mobilizadores do Grupo de Trabalho.  

 A incorporação dos saberes e dos fazeres do campo no Projeto Político- Pedagógico 

da Escola Classe Catingueiro será realizada no segundo semestre com o 

desenvolvimento do Inventário das escolas do campo da SEEDF, atividade 

interdisciplinar, participativa, dialética, dialógica e coletiva da comunidade escolar, que 

pretende realizar o levantamento dos diversos aspectos históricos, geográficos, 
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sociais, econômicos, educacionais e culturais da comunidade Catingueiro que está 

inserida na APA de Cafuringa. 

A construção e/ou a ressignificação do Projeto Político-Pedagógico com a participação 

efetiva da comunidade escolar da Escola Classe Catingueiro será momento crucial 

para contribuir com o processo de ensino-aprendizagem e assim consequentemente 

qualificar os saberes e os fazeres pedagógicos e didáticos na perspectiva da 

Educação do Campo. 
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Resumo  
 
O presente texto apresenta aspectos da pesquisa, em desenvolvimento, que tem por 
foco de investigação a Educação Básica oferecida nas escolas situadas no meio rural 
do sudoeste do estado do Tocantins-Brasil e tem por objetivo realizar estudos sobre 
a realidade da educação do campo nos municípios que compõem a micro-região de 
Dianópolis, na perspectiva de consolidar a Pesquisa em Educação do Campo, a partir 
das bases de dados existentes e da observação junto às escolas do campo 
localizadas em cada município da micro-região. A necessidade dessa pesquisa se 
justifica diante das várias realidades territoriais, bem como pelo expressivo número de 
escolas do campo nesta região. Compreender e analisar esta realidade implica tomar 
conhecimento das condições políticas, culturais, sociais, ambientais e econômicas 
das comunidades rurais e de posicionar-se ativamente ante seus desafios. Para isso, 
o mapeamento ultrapassa um simples olhar geográfico, mas, o conhecimento real 
longitudinal para que auxilie na proposição de novas políticas públicas territoriais e 
educacionais. Metodologicamente, a pesquisa comporta duas abordagens. Uma 
abordagem quantitativa, que se centra nos dados e micro-dados obtidos nas fontes 
estatísticas dos Censos e Sinopses da Educação Básica do Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais ï INEP e do Ministério da Educação ï MEC nos 
últimos anos. Outra abordagem qualitativa, que se centra em estudos das escolas do 
campo nos municípios que compõem a micro-região de Dianópolis, Estado do 
Tocantins, tomando como referência a atual situação histórica da educação do campo. 
Espera-se, com os resultados, contribuir com a produção de um conhecimento que 
sirva para formulações de políticas públicas voltadas para a promoção efetiva da 
educação do campo como fundamentos de emancipação e empoderamento, tendo 
como perspectiva o desenvolvimento rural sustentável na Amazônia Legal. 
 

Résumé  
 
Lô article pr®sente les aspects de la recherche, le développement, dont les recherches 
accent sur l'éducation de base offerte dans les écoles situées dans le sud-ouest rural 
état de Tocantins, au Brésil et a pour objectif de mener des études sur la réalité de 
l'éducation en milieu rural dans les municipalités qui composent la micro-région de 
Dianópolis en vue de la consolidation de la recherche en éducation en milieu rural, à 
partir de bases de données existantes et d'observation dans les écoles de la zone 
située dans chaque ville de la micro-région. La nécessité de cette recherche est 
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justifiée par un certain nombre de réalités territoriales, ainsi que le nombre important 
d'écoles dans le domaine de la région. Comprendrer et analyser cette réalité implique 
de prendre connaissance des conditions politiques, culturelles, sociales, 
environnementales et économiques des communautés rurales et activement se 
positionner devant leurs défis. Pour cela, la cartographie va au-delà d'un regard 
géographique, mais la connaissance longitudinal réel pour aider à proposer de 
nouvelles politiques territoriales et de l'éducation. Sur le plan méthodologique, la 
recherche a deux approches. Une approche quantitative, qui se concentre sur les 
données et les micro-données obtenues à partir des sources statistiques de 
recensement et Synopsis de l'éducation de base de l'Institut national d'études 
pédagogiques et de recherche - INEP et le ministère de l'Éducation - MEC au cours 
des dernières années. Une autre approche qualitative, qui met l'accent sur les études 
des écoles rurales dans les comtés qui composent la micro-région de Dianópolis, état 
de Tocantins, en référence à la situation historique actuelle de l'éducation en milieu 
rural. En attendant que les résultats contribuent à la production de connaissances qui 
sert à des formulations de politiques publiques pour la promotion effective de 
l'éducation rurale en tant que fondement de l'émancipation et l'autonomisation, avec 
la perspective d'un développement rural durable en Amazonie. 
Palavras-chave: Educação do Campo. Políticas Públicas. Escolas do Campo. 
Comunidades Rurais. 
Mots-clés: Education en milieu rural. Politiques publiques. Les écoles rurales. 
Communautés rurales. 
 

Eixo de inscrição/ Grupo Temático: Eixo 3- Organização do Trabalho Pedagógico 
nas Escolas Públicas da Educação Básica (Projeto Político Pedagógico, Gestão, 
Currículo, Avaliação, Cultura, Política de Acesso e Permanência). 
 

 

Introdução 

 

 

Na última década, encontra-se uma série de projetos e programas voltados à 

educação no campo. Isso demonstra, por um lado, uma acolhida das demandas dos 

movimentos sociais e, por outro lado, aponta para questões ligadas ao financiamento 

destes programas, projetos mediados pelo Banco Mundial e instituições ligadas ao 

conservadorismo. Há, portanto, uma tensão entre uma proposta que se pretende 

libertadora e avançada, seja pela Alternância, seja pela formação por área, conforme 

o Edital SESU/SETEC/SECADI nº 2/2012, e uma forma de educação cujos índices e 

orientações são orientados pelo Banco Mundial e pela UNESCO. Isso indica que a 

sociedade contemporânea enfrenta um dilema entre educação emancipadora 

(ADORNO, 2000, p. 178) e uma educação que se pretende pragmática e que se 

adapta facilmente às condições e exigências do mercado. É nesta luta com tensões e 
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temporalidades distintas que se insere a pesquisa93 que ora se apresenta, cujo 

objetivo é fazer um mapeamento das escolas rurais na Microrregião de Dianópolis - 

TO.   

Há um reconhecimento por parte dos grupos sociais que vivem no campo brasileiro e 

das instituições públicas que desenvolvem projetos com eles, de que um dos grandes 

desafios para a plena utilização das potencialidades do meio rural está na mudança 

radical de acesso e infra-estrutura da escolarização formal desses sujeitos. Neste 

sentido, há mais de uma década, a educação do campo vem se tornando um campo 

específico de pesquisas para muitos/as pesquisadores/as do Brasil, haja vista, que 

em 2010 foi realizado o III Encontro Nacional de Pesquisa em Educação do Campo e 

o I Encontro Internacional de Educação do Campo promovido pelo Observatório da 

Educação da Universidade de Brasília ï UnB e outras universidades parceiras. Além 

disso, o debate acerca da educação do campo tomou uma proporção considerável 

mediante a luta dos movimentos sociais do campo que buscaram estabelecer 

plataformas políticas de caráter público junto às políticas públicas de Estado, mesmo 

em tempos impróprios, de criminalização aos movimentos sociais do campo por parte 

dos interesses do novo empresariado rural.  

Desde o final dos anos 1980, a temática da educação do campo se tornou uma 

realidade nas discussões acadêmicas e, principalmente, no cenário político devido 

especialmente aos movimentos sociais do campo como o MST (Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra), além de outras organizações como a CPT 

(Comissão Pastoral da Terra), CONTAG (Confederação dos Trabalhadores da 

Agricultura), dentre outros. Nos anos 1990, iniciam-se os primeiros Congressos de 

Educadores e Educadoras da Reforma Agrária que proporcionaram um novo jeito de 

ver a realidade educacional no meio rural brasileiro. 

Em 1998, de 27 a 31 de Julho, realizou-se na cidade de Luziânia ï GO a I Conferência 

Nacional Por Uma Educação Básica do Campo. A partir dessa Conferência iniciou-se 

um processo de promoção de debates que, posteriormente, originaram as atuais 

políticas públicas de educação do campo. Há que se destacar que a Conferência foi 

promovida por cinco organizações da sociedade brasileira, a saber: Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST), Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 

                                            
93 Pesquisa intitulada A Educação do Campo em Foco: uma análise interdisciplinar da realidade das 

escolas rurais no sudoeste do Tocantins, financiada pela CAPES ï Edital 038/2010/CAPES/INEP.  
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(CNBB), a Universidade de Brasília (UnB), a Organização das Nações Unidades para 

Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF). Note-se, como dito anteriormente, há pelo menos pelo menos duas 

organizações ligadas ao capitalismo, ao conservadorismo e ao Banco Mundial, a 

saber, Unesco e Unicef.  

Na época, os movimentos organizados do campo clamavam por políticas públicas 

específicas de educação do campo e que viessem romper com o processo histórico 

de discriminação, bem como fortalecer a identidade cultural dos chamados povos do 

campo. Entendiam-se políticas públicas em educação do campo as seguintes 

demandas, a saber: alfabetização de jovens e adultos (eliminação do analfabetismo 

no campo); acesso de todos e todas à escola pública, gratuita e de qualidade em todos 

os níveis; gestão democrática do sistema escolar (participação das comunidades nas 

decisões e na fiscalização dos recursos públicos); apoiar iniciativas de inovação das 

estruturas e currículos, construindo uma pedagogia adequada ao meio rural; o 

surgimento de escolas técnicas regionais (ensino fundamental e médio); docentes 

comprometidos com a causa e a realidade camponesa; formação contínua para os 

educadores/as do campo; disciplinas específicas no currículo das escolas do campo, 

bem como, nos cursos de formação de professores/as; divulgação de materiais 

pedagógicos e didáticos voltados para a realidade do campo; pesquisas e estudos 

sobre o meio rural; relacionar educação com o desenvolvimento social, econômico e 

ecológico; valorização das culturas do campo; financiamento pelo Estado das escolas 

alternativas conhecidas também como escolas comunitárias que surgem a partir da 

iniciativa dos movimentos populares camponeses, entre outras. 

A pesquisa, ainda em desenvolvimento, tempo objeto as escolas rurais no Sudoeste 

do Estado do Tocantins, especificamente, na microrregião de Dianópolis que possui 

um território determinado por 20 municípios, a saber: Almas, Arraias, Aurora do 

Tocantins, Chapada da Natividade, Combinado, Conceição do Tocantins, Dianópolis, 

Lavandeira, Natividade, Novo Alegre, Novo Jardim, Paranã, Pindorama do Tocantins, 

Ponte Alta do Bom Jesus, Porto Alegre do Tocantins, Rio da Conceição, Santa Rosa 

do Tocantins, São Valério da Natividade, Taguatinga e Taipas do Tocantins. A 

microrregião de Dianópolis é uma das microrregiões do estado brasileiro do Tocantins 

pertencente à mesorregião Oriental do Tocantins. Sua população foi estimada em 

2006 pelo IBGE em 118.377 habitantes e está dividida em vinte municípios. Possui 

uma área total de 47.172,643 km². Faz-se necessário compreender a realidade 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Almas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arraias
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desses municípios para que possamos verificar o que está sendo proposto enquanto 

parâmetro para a educação do campo e, em contrapartida, se há negligencia do poder 

público. Por outro lado, quer-se conhecer as possíveis experiências alternativas de 

educação básica existentes nestes 20 municípios da microrregião de Dianópolis em 

Tocantins. É exatamente por isso que a realidade da educação do campo é um campo 

ainda a ser descoberto, pois nesta proposta de pesquisa encontraremos três dos 

quatro sujeitos da educação do campo, a saber, escolas de assentamentos, escolas 

em comunidades remanescentes de quilombos e escolas rurais tradicionais, classes 

multisseriadas. Apenas as escolas indígenas não estão analisadas devido ao fato de 

que na microrregião de Dianópolis não existe território indígena. 

A realização de estudos e pesquisas sobre a realidade da educação do campo nos 

municípios que compõem a microrregião de Dianópolis do estado do Tocantins, 

pretende consolidar a Pesquisa em Educação do Campo na UFT de Arraias, a partir 

das bases dados existentes e da observação junto às escolas do campo localizadas 

em cada município da microrregião, contribuindo para formulação de políticas públicas 

voltadas para a promoção efetiva da educação do campo como fundamentos de 

emancipação e empoderamento tendo como perspectiva o desenvolvimento rural 

sustentável na Amazônia Legal. Este artigo abordará o município de Arraias, pelo fato 

de que é um município com uma Universidade Federal, cujos cursos são licenciaturas, 

a saber, Pedagogia, Matemática, Biologia e, desde o primeiro semestre de 2014, 

Licenciatura em Educação do Campo: Códigos e Linguagens ï Artes e Música. 

Apesar da microrregião ser intitulada de Dianópolis, a cidade de Arraias possui esta 

centralidade no que tange à Formação de Professores.  

 

 

Uma Hermenêutica da Educação do Campo 

 

 

A expressão educação rural, tem se tornado, nos últimos anos, inadequada, já que 

designaria um sentido restritivo acerca das pessoas e das atividades no meio rural. 

Baseados no argumento de que as escolas do meio rural não foram prioridades nos 

governos e que as políticas para tais escolas eram inebriadas de concepções urbanas 

que faziam da escola rural uma extensão da escola da cidade, julgou-se possível e 
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necessária a confecção de um outro termo, a saber, escola do campo, ou melhor, 

educação do campo94.  

O termo educação do campo procura abarcar vários sujeitos95 subjacentes ao meio 

rural, mas que fugiriam a características estereotipadas. Nesse sentido, é possível 

perceber uma gama de subjetividades diversas em suas características fundamentais, 

como por exemplo, comunidades quilombolas, ribeirinhos, indígenas e outros. O termo 

educação do campo, por um lado, distancia-se de um ensino urbano ministrado nas 

comunidades rurais, evitando a própria expressão educação rural que traria carga de 

conteúdo, cujo viés histórico e semântico apontaria para uma educação para o campo. 

É importante salientar que é mais que uma educação no campo. Uma educação no 

campo teria sua limitação tanto no contexto geográfico, quanto no âmbito de 

finalidades determinadas pelo Estado, desconsiderando as particularidades do campo 

(FRIGOTO, 2011, p. 35). Não é o caso de uma geografia ser salientada, ou mesmo, 

a simples inclusão de novas unidades escolares no meio rural. A expressão educação 

do campo traz carga semântica mais profunda, pois entende que se trata de uma 

educação realizada no âmbito do campo, com uma nova forma de encarar as políticas 

educacionais e a política de modo abrangente e crítico. Segundo Beltrame (2009, p. 

156), entre as inovações propostas pela educação do campo, tem primazia a 

contemplação de peculiaridades da vida do campo inseridas no processo educativo 

que, historicamente, passaram despercebidas pelos poderes políticos e econômicos.  

Dada as centralizações pelas quais a política educacional no Brasil opera, a semântica 

instaurada96 com o termo educação do campo implica uma nova ordem dialética, onde 

o campo não é mais a antítese de uma política de formação de professores, é, antes, 

                                            
94 É possível perceber em alguns autores como, por exemplo, Salomão Haje (2011) e Marlene Ribeiro 
(2010) a abertura para a consideração do termo rural paralelo ao termo campo. Não que um se funde 
no outro, mas que demonstra certa abertura hermenêutica.  
95 Um tema clássico na história do pensamento ocidental, especialmente a partir de Descartes é o da 
subjetividade. No pensamento contemporâneo, permaneceu a importância deste tema para a 
formulação e desconstrução de filosofias, teorias sociológicas, ou mesmo, educacionais. Ao investigar 
os limites hermenêuticos da expressão educação do campo, constatou-se que no verbete Sujeitos 
coletivos de direitos (PONTES, 2012, p. 724-728) é ausente qualquer explicação do que se entende 
por sujeito.  Desconsidera-se ainda uma discussão atual e importante sobre a noção de sujeitos 
coletivos. O verbete não conceitua o termo sujeito e, ainda mais, o sujeito coletivo. Dada a importância 
e complexidade do título do verbete, o texto fica comprometido. Cabe notar que, no que tange aos 
direitos, o verbete conceitua e discorre sobre as tradições jusnaturalistas e juspositivistas. Tem, 
igualmente, o mérito abordar as lutas dos movimentos sociais e justificativas das mesmas no processo 
de estabelecimento de uma sociedade mais justa e igualitária.  
96 A análise semântica das preposições que antecedem o termo campo (no, para e do) são analisadas 
por Frigotto (2011) pensado a força conceitual em relação a uma hegemonia. Aqui há o acréscimo do 
termo desde. Segundo a análise realizada aqui, este termo se adequaria melhor ao que se pretende 
informar com a expressão educação do campo.  
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a tese que pretende ser a base para uma síntese. Ora, na educação rural e na 

educação no campo, o lado campesino se constitui como antítese das concepções 

hegemônicas de educação demasiadamente urbanizadas. Entre os resultados já 

conhecidos estão o êxodo rural, o perfil urbano dos professores que ministram as 

disciplinas e que optam por morar na cidade e que se deslocam ao meio rural em 

função do trabalho. Não havia uma educação, cujas realidades internas fossem a 

referência. A educação do campo pretendeu, portanto, trazer à luz um modelo de 

educação que fosse contra-hegemônico ao estabelecer uma nova dimensão e olhar 

para o campo. 

 

 

A educa«o destinada ao campo na cidade de Arraias/ TO 

 

 

O munic²pio de Arraias ® a sede da 14a Regi«o Administrativa do Tocantins e est§ 

localizado na Mesorregi«o Ocidental do estado. Foi fundado durante o s®culo XVIII e 

perfaz um total de 5.234Km2
. De acordo com o senso demogr§fico de 1996, a cidade 

tem 11533 habitantes. H§ comunidades reconhecidamente remanescentes de 

quilombos, como a Lagoa da Pedra e o Kalunga Mimoso. Os muros de pedras 

erguidos na ®poca do trabalho escravo ainda permanecem no alto das colinas que 

cercam a cidade, constituindo-se em ricos monumentos culturais. 

O campo arraiano se caracteriza pela presena de descendentes de quilombolas, 

pequenos agricultores e pecuaristas, com uma produ«o quase que de subsist°ncia. 

N«o se notam pol²ticas efetivas de incentivo ¨ melhoria na produ«o e na renda da 

popula«o em geral. 

Para se analisar a situa«o da educa«o do campo em Arraias, toma-se por base os 

dados presentes no mapeamento das institui»es educacionais sob a 

responsabilidade do munic²pio, organizado em 2008 pela SEMED e informa»es 

cedidas atrav®s de entrevista semi-estruturada com a equipe que coordena estas 

institui»es. 

O mapeamento das escolas municipais arraianas, organizado pela Secretaria 

Municipal de Educa«o em 2008, aponta que, das 34 institui»es, 32 est«o situadas 

entre 20 e 120 quil¹metros do distrito sede. Praticamente todas elas (30) s«o escolas 
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multisseriadas, compostas de apenas uma ou duas salas e contam com um n¼mero 

reduzido de alunos e, consequentemente, de professores. 

O mapeamento ® organizado atrav®s de colunas, onde est«o dispostos: os nomes das 

escolas, a localiza«o, a dist©ncia do distrito sede, o n¼mero de alunos, nome dos 

professores com a respectiva carga hor§ria, situa«o funcional (efetivo, contratado) e 

n²vel de escolaridade, uma coluna que descreve as provid°ncias necess§rias a cada 

escola e o nome da coordenadora pedag·gica respons§vel pela institui«o. A situa«o 

dessas escolas, retratada no referido documento de 2008 e nas informa»es cedidas, 

® problem§tica, tanto no que se refere aos aspectos humanos quanto aos aspectos 

f²sicos. 

A rede municipal conta com um total de 43 professores. Destes, 25 s«o contratados e 

somente 18 efetivos. A SEMED informou que a rotatividade de professores ® alta, 

devido ¨s grandes dist©ncias entre o distrito sede e as escolas. De acordo com as 

informa»es obtidas, apenas 30% dessas escolas s«o de f§cil acesso. Os alunos 

chegam ¨s escolas atrav®s de transporte contratado por licita«o. Os professores 

precisam residir na fazenda ou comunidade em que se situa a escola, pois n«o h§ 

transporte que os leve diariamente. Esse fator dificulta a perman°ncia dos 

profissionais, uma vez que impossibilita o acesso ¨ cidade e ¨s suas resid°ncias. 

Outro aspecto problem§tico se refere ¨ forma«o desses professores. Apesar da LDB 

prever que, a partir de 2007 s· seriam aceitos profissionais com ensino superior 

completo, 65% dos professores do sistema municipal tem apenas o Ensino M®dio, 

sendo que 2% (uma professora) possui apenas o Ensino Fundamental. 33% possuem 

Ensino Superior completo. 

Devido ao acesso a estas escolas, os coordenadores quase n«o as visitam. Para 

receberem assist°ncia pedag·gica, os professores se deslocam, a cada dois meses, 

para o distrito sede, onde recebem orienta»es e sugest»es de atividades a serem 

aplicadas. As coordenadoras preparam, entre elas, fluxogramas, que de acordo com 

as informa»es obtidas, levam em conta os conte¼dos conceituais, atitudinais e 

procedimentais contidos na proposta curricular do munic²pio.  

Pelo pouco tempo que a SEMED disp»e para oferecer forma«o continuada a esses 

professores, a alternativa escolhida foi organizar oficinas que, segundo a mesma, 

levam em conta as necessidades apresentadas pelos profissionais, estando 

relacionadas ¨ produ«o de texto, leitura e c§lculos. Nota-se que os docentes s«o 

introduzidos nessas oficinas, que j§ est«o prontas quando eles chegam ¨ cidade. 
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Alguns professores, segundo as informa»es obtidas, reclamam que n«o conseguem 

acompanhar os fluxogramas, organizados pela equipe da secretaria, devido ¨s 

dificuldades de seus alunos com os conte¼dos preconizados no mesmo. Esse fato 

sinaliza para o desconhecimento da real situa«o vivenciada por professores e alunos 

do meio rural do munic²pio. 

Quanto aos aspectos f²sicos, as necessidades das escolas variam entre as mais 

prec§rias, como utens²lios de cozinha, ¨s mais b§sicas, como a falta de energia 

el®trica, §gua pot§vel canalizada e esgoto. Algumas escolas s«o feitas de adobe, pau-

a-pique e cobertas com folhas de palmeiras, lembrando ranchos r¼sticos. As cadeiras 

e carteiras est«o desgastadas. Nota-se que algumas escolas contam com energia 

solar, mas sinalizam para a necessidade de manuten«o do sistema. 

Ao se observar os dados da SEMED em 2014, encontramos 16 escolas rurais. Destas 

16 escolas, 5 escolas se encontram em comunidades quilombolas ou remanescentes 

de quilombo. A SEMED possui 39 professores no total. Segundo dados da Secretaria, 

as forma»es variam do Ensino Fundamental a Licenciaturas em Pedagogia, Letras, 

Matem§tica Biologia.  H§ 12 professores formados em Pedagogia, 12 em Matem§tica, 

1 em Letras e 1 em Biologia. Existem professores em processo de forma«o. S«o 12 

professores graduandos em Pedagogia, 3 em Matem§tica. H§ 2 professores que n«o 

est«o matriculados em Licenciaturas. Destes, 1 possue Ensino M®dio e o outro 

somente o Ensino Fundamental. Acrescente-se que todas as escolas rurais de Arraias 

s«o multisseridas, desde o Maternal II, cuja quantidade m²nima de matr²culas ® de 10 

alunos, e 15 alunos do 1Ü ao 4Ü ano.  

Apesar de n«o est§ conclu²da a pesquisa, as informa»es de 2008 e de 2014 apontam 

para uma realidade n«o muito positiva, pois permanecem dados que apontam para 

problemas cr¹nicos, uma vez que, h§ cem vagas anuais para o curso de pedagogia 

na UFT de Arraias que possui um ²ndice de formatura superior a 50%. T°m-se ent«o, 

pelo menos, 400 egressos formados em pedagogia na UFT de Arraias e o n¼mero de 

professores com curso superior em escolas rurais em Arraias tem diminu²do desde 

2008, seja pelo fechamento de escolas e o processo de nuclea«o, seja pela 

dificuldade de acesso ¨s mesmas, fator que influencia a desist°ncia de muitos 

formados em permanecer ou mesmo ir lecionar nestas escolas rurais. Nota-se que h§ 

um longo caminho a se percorrer para se alcance uma educa«o de qualidade que 

seja condizente com o que atualmente se discute como ideal de educa«o ñdoò campo, 

n«o somente ñparaò o campo e ñnoò campo. 
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Na organiza«o pedag·gica, percebe-se a tentativa da equipe da SEMED de garantir 

a forma«o continuada aos profissionais. Entretanto, a forma como essa organiza«o 

® feita, deixa claro o distanciamento entre as iniciativas da secretaria e a viv°ncia dos 

professores e alunos nas fazendas e comunidades rurais. Os professores, ao 

chegarem para a forma«o e para o planejamento, que acontecem no mesmo espao 

de tempo, deparam-se com propostas j§ organizadas.  

Ao analisar esses fluxogramas, o que se observa ® a falta de elementos locais, da 

realidade imediata dos alunos, al®m de serem padronizados para todas as escolas de 

ensino fundamental sob a responsabilidade do munic²pio, tanto as urbanas como as 

do campo. Esse fato refora a hip·tese de que as especificidades locais n«o t°m sido 

respeitadas. N«o h§ ind²cios de que acontece uma adequa«o ¨ realidade de cada 

institui«o, embora se acredite que os professores tenham essa pr§tica. De acordo 

com Leite, 

 

 
No meio rural, excetuando os movimentos de educação de base e de 
educação popular, o processo educativo sempre esteve atrelado à vontade 
dos grupos hegemônicos do poder, não conseguindo deslocar seus objetivos 
e a própria ação pedagógica para as esferas de caráter sócio-cultural 
especificamente campestres (LEITE, 1996, p. 230). 

 

 

Quanto à estrutura física, a grande discussão que tem se colocado para o governo 

municipal é a perspectiva da nucleação das escolas. As escolas nucleadas se 

caracterizam por agrupar várias escolas isoladas em uma central, a fim de fornecer 

subsídios adequados para a concretização de uma educação tida como eficiente, 

também cumprindo com seu papel social. Esse modelo de nucleação escolar surgiu 

nos Estados Unidos e foi implantado no Brasil a partir de 1976, no Paraná, quando o 

país recebia a interferência de organismos norte-americanos como a USAID97. 

Logo após à implantação do modelo no Paraná, este se disseminou por Minas Gerais 

em 1983, Goiás-1988, São Paulo-1989. Pode-se, então, inferir que, pelo alastramento 

da nucleação, esta foi uma forma de minimizar os problemas estruturais pelos quais 

passam as escolas campesinas. Observando o quadro seguinte, da nucleação das 

escolas, pode-se afirmar que em questão de volume de verbas destinadas, torna-se 

mais viável construir e suprir de recursos materiais e humanos 8 escolas nucleadas 

                                            
97- A USAID (United States Agency for International Development), foi uma agência do governo 
americano que tinha como objetivo auxiliar o desenvolvimento dos países subdesenvolvidos, como o 
Brasil, através de subsídios financeiros. 
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do que 80 escolas multisseriadas. Nesse sentido, a nucleação é considerada um 

grande avanço para os municípios. Entretanto, em Arraias, devido às distâncias, a 

SEMED ainda não vislumbrou como seria possível implantar o modelo. Há, portanto, 

a necessidade de os gestores locais o comprometimento em viabilizar meios para que 

as comunidades do campo tenham condições de se reestruturarem e de se 

articularem em prol de seu desenvolvimento. E, nesse sentido, a escola se tornando 

local de reflexão e análise da realidade, tem muito a contribuir no processo de 

superação das contradições existentes na sociedade, tanto urbana como rural. 

 

 

Metodologia de coleta e análise de dados 

 

 

A metodologia da pesquisa comporta duas abordagens. Uma abordagem quantitativa, 

que se centra nos dados e micro-dados obtidos nas fontes estatísticas dos Censos e 

Sinopses da Educação Básica do INEP e do Ministério da Educação ï MEC nos 

últimos anos. Outra abordagem qualitativa, que se centra em estudos das escolas do 

campo nos municípios que compõem a microrregião de Dianópolis, Estado do 

Tocantins e, especificamente em Arraias. 

A fase quantitativa utiliza fontes estatísticas a partir de categorias, classes e 

subclasses, com o objetivo de identificar as escolas do campo localizadas nos 20 

municípios propostos no Observatório da Educação do Campo de Arraias. Note-se 

que, a pesquisa possui um objeto de investigação que é a microrregião de Dianópolis, 

mas aqui estamos analisando somente a cidade de Arraias-TO. A partir do 

cruzamento de dados e micro-dados, bem como, da observação direta junto às 

escolas do campo, pretende-se elucidar como se encontra a oferta e o acesso dos 

povos do campo à educação básica, os níveis de ensino oferecidos, nº de matrículas 

em cada escola do campo e a atuação pedagógica a partir das Diretrizes Operacionais 

da Educação do Campo. Esta análise permite atualizar tanto as questões de acesso 

à educação básica, quanto à natureza dos municípios, o desenvolvimento regional, 

bem como a perspectiva dos jovens rurais. A partir destas preocupações, tomaremos 

como referência três grandes categorias: políticas públicas, escolas do campo e 

realidade educacional. 
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A segunda fase da pesquisa diz respeito à identificação da implementação da 

legislação em vigor, em especial, as Diretrizes Operacionais da Educação do Campo 

e de outras políticas públicas específicas para a população do campo que necessitam 

se tornar visíveis na esfera das políticas públicas. Esta idéia compartilhada com a 

primeira fase está baseada nos estudos da Sociologia Crítica guiada por uma proposta 

teórica a partir das contribuições de Boaventura de Souza Santos (2007 e 2008), 

naquilo que ele imaginou como três modos para pensar os problemas da sociedade e 

as formas de enfrentar o modelo de racionalidade ocidental. S«o eles: a ñsociologia 

das ausênciasò, a ñsociologia das emergênciasò e o ñtrabalho de traduçãoò. Esta 

referência é importante para podermos analisar as contribuições de uma nova cultura 

política, voltadas para realidades concretas do meio rural, que pelo seu perfil, podem 

contribuir para mudar as relações socioeconômicas dos sujeitos e das suas 

comunidades. Por outro lado, não podemos esquecer-nos de uma categoria de 

análise que permeará a pesquisa no sentido qualitativo, a saber: emancipação 

(MARX, 2009). 

A metodologia da fase qualitativa possibilita ultrapassar os limites das análises que 

escolhem as variáveis tradicionais e ampliá-las como outros elementos que podem 

ser as várias realidades dos municípios rurais que estão sendo analisados, bem como 

suas relações com o interesse das comunidades, do desenvolvimento local e regional, 

a partir da perspectiva teórica abordada sobre a relação entre formação profissional, 

educação e desenvolvimento rural. 

Os instrumentos de pesquisa se organizam nos diferentes momentos da pesquisa, ao 

tempo que também podem se cruzar sem serem excludentes. Desta forma, utilizam-

se instrumentos como entrevista semi-estruturada e questionários a serem aplicados 

junto aos sujeitos envolvidos e responsáveis pela educação nos municípios e nas 

escolas do campo, dos secretários/as até diretores, coordenadores e professores das 

escolas públicas do campo.  Neste sentido, integra-se e articula-se o qualitativo e 

o quantitativo, conjugando os dados estatísticos e as fontes documentais, e as 

entrevistas com os sujeitos que participam do cotidiano das escolas do campo. 
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Resultados e contribuições parciais 

 

 

Com a integração do acervo de informações da Base de Dados do INEP ao debate 

sobre as questões de Educação Campo e a observação direta da realidade das 

escolas rurais objeto desta pesquisa, já se pode perceber alguns elementos como 

resultados que apontam para conclusões sobre mapeamento.  

O primeiro se refere ao fato de que a Educação do Campo, tal como preconiza a I 

Conferência Nacional Por uma Educação Básica do Campo se constitui mais como 

um projeto que como uma realidade. Não se encontram na microrregião de Dianópolis 

escolas do campo no sentido que é atribuída a semântica ao termo, especialmente na 

última década. Encontram-se escolas rurais, com um processo de nucleação, já 

administrativamente organizado, seja pelo número de matrículas mínimas para se 

formar uma turma, seja pelo incentivo dado pela possibilidade de transporte e o 

discurso de que uma escola nucleada será mais estruturada. Na verdade, não é isso 

que se percebe in loco, pois as escolas continuam com péssimas instalações, 

rotatividade de professores e ausência de qualificação. De 2008 a 2014, diminuiu-se 

o número de escolas, mas o número de professores sem formação adequada 

permaneceu alto, mesmo tendo um campus de uma universidade federal na cidade.  

O segundo elemento a ser apontado é o desconhecimento dos docentes e gestores 

das diretrizes específicas da educação básica do campo. Isso tem trazido como 

conseqüência, formações cujos professores não são sujeitos, mas simples receptores 

de informações em oficinas que pouco contribuem para a prática docente, 

especialmente ao se considerar a peculiaridade de que muitas escolas do campo na 

região de Arrias são em comunidades quilombolas.  

Há ainda um elemento já apontado por Theodor Adorno que auxilia na compreensão 

da situação das escolas rurais em Arrais e ausência de professores: 

 

 

(...) justamente entre os universitários formados mais talentosos que 
concluíram o exame oficial, constatei uma forte repulsa frete aquilo a que são 
qualificados pelo exame oficial, e em relação ao que se espera deles após o 
exame. Eles sentem sue futuro como professores como uma imposição, a 
que se curvam apenas por falta de alternativas (ADORNO, 2000, p. 97). 
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A ausência de professores formados lecionando nas escolas rurais em Arraias não se 

explica apenas pela distância das escolas, nem pelas dificuldades das estradas. Isso 

é importante registrar. Trata-se de uma crise no próprio exercício do magistério. Eles, 

semelhante ao que Adorno diz no texto Tabus acerca do magistério, permanecem 

nesta condição de professor por faltas de alternativas, mas quando não há intenção 

em ser professor, qualquer forma de emprego, que o coloca em uma situação de 

subalterno na cidade, já é uma alternativa.  

Por fim, ainda que haja um aumento da quantidade de programas, projetos na última 

década e mesmo a institucionalização da Educação do Campo nas universidades, há, 

ainda, um longo caminho a percorrer. As pessoas que se dispõem a percorrer este 

caminho que se pretende impulsionador de uma formação crítica e emancipadora 

devem possuir uma análise sistemática quanto à recepção das diretrizes e discussões 

da Educação do Campo ns escolas rurais e nas gestões locais. Deve-se observar o 

financiamento da educação do campo e a quais órgãos ele está ligado. Ainda, colocar 

a própria motivação de ser professor como algo fundamental, para não se cair no 

distanciamento daquilo que se afirma nos documentos em relação à realidade 

encontrada nas escolas rurais da microrregião de Dianópolis e na cidade de Arraias.  
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RESUMO 
O presente artigo faz uma análise teórica acerca do papel do educador para a 
mediação do currículo na Educação Infantil no/do campo, discussão esta que tem 
como aporte teórico os estudos de Barbosa (2009), Sacristán (2000), Silva (2013), 
Souza (2009), Arroyo (2010), entre outros. Objetiva problematizar algumas 
considerações sobre a prática docente à luz dos teóricos que discutem a Educação 
do Campo, contextualizando a Educação Infantil. Reflete, ainda, sobre o papel do 
educador enquanto mediador na construção do currículo numa perspectiva 
emancipatória, ou seja, como prática social. A pesquisa está vinculada ao programa 
do Observatório da Educação, núcleo Universidade Tuiuti do Paraná, subsidiado pela 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).  A metodologia 
escolhida foi revisão teórica dos autores que discutem a temática trabalhada e análise 
de documentos que orientam a prática docente no contexto da Educação Infantil. Os 
estudos realizados apontam a necessidade de contemplar a criança como centro do 
planejamento, e dar voz às suas especulações. Sob esta ótica o educador valoriza os 
saberes que a criança tem e fomenta a criatividade, articulando o diálogo, sua prática 
docente e os conteúdos presentes nos eixos de trabalho da Educação Infantil e os 
eixos de trabalho da educação do campo.  
 

RESUMEN 
En este trabajo se hace un análisis teórico sobre la función del educador para la 
mediación del curriculum en la Educación Infantil en el/del campo, esta discusión tiene 
como subsidio estudios teóricos de Barbosa (2009), Sacristán (2000), Silva (2013), 
Souza (2009), Arroyo (2010), entre otros. Tiene como objetivo analizar algunas 
consideraciones sobre la práctica docente a la luz de teóricos discutiendo la 
Educación del Campo, que describe la situación de la Educación Infantil. También 
reflexiona sobre el papel del educador como mediador en la construcción del 
curriculum en una perspectiva emancipatoria, es decir, como práctica social. La 
investigación está vinculada al programa del Observatorio de Educación, núcleo 
Universidad Tuiuti del Paraná, subvencionada por la Coordinación de 
Perfeccionamiento de Personal de Nivel Superior (CAPES) y el Instituto Nacional de 
Estudios e Investigaciones Educativas Anísio Teixeira (INEP). La metodología elegida 
fue una revisión teórica de los autores que tratan sobre el tema y el análisis de los 
documentos que orientan la práctica docente en el contexto de la Educación Infantil. 
Los estudios realizados indican la necesidad de considerar al niño como el centro de 
la planificación, y dar voz a sus hipótesis. Desde esta perspectiva, el educador valora 
el conocimiento que el niño tiene y fomenta la creatividad, la articulación de un diálogo, 
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su práctica docente y los contenidos que están presentes en los ejes de trabajo de la 
Educación Infantil y las áreas de trabajo de la educación del campo. 
 
Palavras-chave: Educação. Educação do Campo. Currículo. Educação Infantil. 

Palabras clave: Educación. Educación campo. Currículum. Educación de la Primera 

Infancia. 

EIXO 3. Organização do Trabalho Pedagógico nas Escolas Públicas da Educação 

Básica. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A principal aproximação do tema Educação infantil e Educação do campo, refere-se 

às indagações construídas no projeto observatório da educação edital 038/2010 

financiado pela CAPES, que tem como principal objetivo analisar a condição de 

letramento do professor do campo e contribuir com intervenções para a incorporação 

de uma prática coerente com o projeto de Educação que emancipe e transforme a 

realidade do sujeito do campo, no qual as autoras são bolsistas e pesquisadoras. O 

percurso da pesquisa aponta a realidade do campo sob os diversos aspectos, a 

formação de professores, currículo escolas, gestão, nucleação das escolas, a 

inclusão, entre outros. A educação infantil dialoga com os demais temas, tendo em 

vista que é a primeira etapa da educação básica e por sua relevância no 

desenvolvimento da infância, assim é eleita para problematização deste. 

Este trabalho tem como objetivo problematizar o papel do educador e as práticas 

pedagógicas na Educação Infantil, de modo que permita ao leitor realizar diversas 

leituras a partir da sua realidade, propõem-se um diálogo entre as linguagens da 

Educação Infantil com as matrizes pedagógicas propostas por Arroyo (2010), para 

conceber o contexto rural como uma possibilidade, frente à tantos limites com que à 

educação infantil e sujeitos do campo estão expostos. 

A educação de modo geral sempre contou com desprestigio e ausência de qualidade, 

mas a Educação Infantil é concebida sob o olhar do Estado com muito atraso, pois 

sua função social sempre esteve ligada à condição do cuidado dissociado do 

aprendizado. No campo esta condição se agrava, devido a distância e ausência de 

creches para atender as crianças no campo. 

A Educação do campo é um projeto de sociedade que vem contestar o atendimento e 

a realidade desigual da educação rural a partir da década de 90 pelos movimentos 
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sociais, para exigir qualidade como determinante na educação que era oferecida aos 

povos do campo. A educação rural tinha como determinante atender uma demanda 

contra o analfabetismo ñsuperficialmenteò e fixar o homem no campo, ou seja, 

educação rural e educação do campo são projetos sociais distintos. 

Munarim (2008) destaca que a década de 90 é marcada pelo momento histórico que 

ele apresenta como ñmovimento de Educa«o do Campoò que vem para trazer a 

valorização do campo, e da escola no sentido que contextualize as vivências 

campesinas, esse movimento surge com a manifestação dos próprios sujeitos do 

campo. 

O atraso e negligência no reconhecimento da infância, é compreendida no histórico 

da legislação do Brasil. A Constituição da República Federativa do Brasil, 

promulgada 1988, pela primeira vez pontuou direitos às crianças, que passaram a ser 

consideradas como seres humanos únicos, com características e necessidades 

específicas.  Após dois anos da vigência da constituição, foi criada e publicada, a Lei 

nº 8.069, em 13 de julho de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que 

reforçou, os direitos peculiares da criança e do adolescente, ficando firmado que 

desde o início da vida, as crianças têm direitos, sendo responsabilidade do cuidado e 

integridade pela família, sociedade e estado. 

Com a regulamentação do ECA as políticas de assistência e de proteção à infância 

brasileira passaram por grandes transformações e ajustes em vários âmbitos, 

procurando acompanhar, valorizar e dignificar a evolução humana e a inserção ao 

mundo globalizado. Priorizando o direito a vida, a saúde, a alimentação, a educação, 

a cultura, a liberdade, a convivência, ao afeto, ao lazer, ao brincar, ao respeito, ao 

conhecer, ao sonhar e ao opinar. 

Reflexões, questionamentos e adequações impulsionaram a atualização na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional. O que fica evidenciado na LDB, lei nº 9.394 

de 20 de dezembro de 1996, que estabeleceu um significativo avanço na estrutura e 

dinâmica organizacional do ensino na época, nota-se também diferentemente das 

legislações anteriores, a preocupação com a Educação Básica em especial com a 

Educação Infantil em sua Seção II, nos artigos 29, 30 e 31 o que foram atualizados 

pela recente Lei nº 12.796/13.          

 
Art. 29.  A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como 
finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em 
seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a 
ação da família e da comunidade (BRASIL, 1996). 
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A Educação Básica é constituída pela Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Ensino Médio, tendo como principio o desenvolvimento do educando em sua 

integralidade, a acessibilidade, a formação comum e indispensável para a 

conscientização e o exercício da cidadania, de modo que possibilite a emancipação e 

transformação da realidade, fornecendo-lhe meios para o progresso tanto pessoal, 

quanto no trabalho e também em seus estudos posteriores. 

Em 1998 no Parecer nº 04/98 e fixadas pela Resolução CNE/CBE n.º 2/98, criou-se 

as Diretrizes Curriculares Nacionais, apresentadas como princípios norteadores da 

ação pedagógica: a autonomia, a responsabilidade, a solidariedade, o respeito ao bem 

comum, os direitos e deveres da cidadania, os exercícios da crítica e também os 

princípios estéticos, tais como a sensibilidade, a criatividade e a diversidade de 

manifestações artísticas e culturais. Seu objetivo foi possibilitar uma reconfiguração, 

oportunizando reflexões e ações, sobre os direcionamentos educativos vigentes. 

Dialogar com os direitos previstos nas leis que impulsionaram a Educação Infantil 

tornar-se a primeira etapa da Educação Básica é também, compreender o papel do 

educador nesse cenário e sua contribuição para o desenvolvimento da infância num 

diálogo entre os conhecimentos e a realidade da criança. Pensar na prática do 

professor do campo não diminui ou diferencia o trabalho com as crianças, mas permite 

um olhar peculiar que respeite e valorize as raízes e a identidade num sentido 

emancipatório e transformador. Conde et al, contribuem com essa afirmação: 

 
 
É visível a luta de sujeitos sociais coletivos do campo no sentido da 
construção de uma identidade própria à educação do campo, coerente com 
as necessidades, especificidades locais e regionais dos povos que dela se 
servem. O pr·prio conceito de ñEduca«o do Campoò, ainda em constru«o, 
é demonstrativo dessa demanda sustentada pelos movimentos sociais do 
campo nos últimos anos (CONDE et al, 2010, p.7). 

 
 

É visível que a educação dos povos do campo em especial o acesso à Educação 

Infantil sempre esteve associada a situação de descaso, sob diversos aspectos seja 

na ausência ou na precariedade, de recursos pedagógicos, estrutura física entre 

outros, porém em meio a tantas problemáticas a infância acontece e se transforma no 

desenvolvimento de crianças para jovens e depois adultos. Como essa infância 

poderia ser dialogada com a luta que é a raiz das conquistas desses povos? Como o 

educador pode encontrar potencialidades em suas práticas e materializar um 
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processo educativo que permita a criança explorar, experimentar e transformar? 

Tentaremos contribuir com essas problematizações dialogando as linguagens da 

educação infantil com as matrizes pedagógicas que Arroyo (2010) apontou como 

diretriz para um trabalho coerente com a luta, resistência e conquista do povo 

campesino. 

 

ALGUMAS REFLEXÕES SOBRE A TEMÁTICA 

   

O ponto de partida para refletir sobre como a Educação do Campo se caracteriza é 

compreender que essa concepção de educação construída e exigida pelos 

trabalhadores, foi conquistada por meio da luta dos coletivos do campo, para 

questionar as desigualdades fortemente marcantes e ao mesmo tempo invisíveis. 

Neste sentido a educação se coloca como um direito e possibilidade de 

transformações que foi (e continua sendo) exigida pelos próprios sujeitos. Para 

fomentar essa discussão traz-se Souza (2011) que escreve: 

 

Tomando como referência a escola como instituição oficial, cuja prática pode 
ser modificada em função dos sujeitos que a fazem, é possível pensar que os 
alunos veem na escola a possibilidade de aquisição de conhecimento que 
elevem seus pensamentos e análises sobre o próprio modo de vida. Que os 
conhecimentos potencializem processos de transformação, fazendo com que 
atinjam coletividades ou pessoas em suas singularidades (SOUZA, 2011, p. 
26). 

 

Conforme Souza e Vaz (2009), a Educação do Campo vem se tornando uma área de 

estudos, de pesquisas e de debates, sendo problematizada nas universidades por 

meio dos movimentos sociais, isso implica, como afirmam Souza e Vaz (2009, p. 866), 

uma Educação do Campo que contemple:  

 

 [...] a realidade de seus alunos, em que o conteúdo curricular e as 
metodologias de ensino do educador devem ser adequados às necessidades 
e interesses dos alunos de zona rural, os quais precisam de um ensino que 
valoriza, dentre outros aspectos, a cultura da criança que vive no campo e o 
seu modo de vida (SOUZA; VAZ, 2009, p. 867). 

   

Portanto, essa compreensão sobre a Educação do Campo, é fundamental para que 

ela seja efetivada, levando em conta as reais necessidades do sujeito que mora no 

campo. Uma vez que a educa«o dos sujeitos do campo ñ[...] ® hoje entendida como 
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direito, nos marcos da equidade, o que inclui a justiça social e o reconhecimento das 

diversidades e especificidades dos sujeitos do campo.ò (SILVA, 2013, p. 13). 

Souza e Vaz (2009, p.867) destacam a importância do educador que trabalha no meio 

rural, em que ele deve conhecer o local em que vive o aluno, sua cultura, bem como 

as características peculiares de sua região. Essa postura do educador contribuirá para 

despertar no aluno um sentimento de pertença. E, ao tornar-se adulto, constituir-se 

ñ[...] um trabalhador digno do campo, que conhea e saiba utilizar as riquezas de sua 

terra, o que não será possível àquela criança que recebeu uma educação apenas 

pautada no curr²culo urbanoò (SOUZA; VAZ, 2009, p. 867). Nesse sentido, segundo 

as autoras a escola desempenha um papel fundamental nesse processo formativo, 

tendo em vista ser um local em que o aluno terá contato com diversas realidades por 

meio dos conhecimentos que serão construídos e socializados coletivamente. 

Torna-se relevante refletir sobre a ampliação da oferta da educação básica com a 

valorização da educação infantil e de que forma o trabalho docente é organizado para 

valorizar a identidade das crianças articulada com um trabalho coerente pautado no 

educar associado ao cuidar, no sentido que conceba a criança como centro do 

planejamento. 

De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI, 

1998, p. 11), a expansão da Educação Infantil no Brasil e no mundo tem ocorrido de 

forma crescente nas últimas décadas, movida por vários fatores, como a intensificação 

da urbanização, a participação da mulher no mercado de trabalho, as mudanças na 

organização e nas estruturas familiares. E, por outro lado, a sociedade está mais 

consciente sobre a importância das experiências na primeira infância. E tal 

consciência exige que o Estado cumpra sua função de oferecer as condições 

necessárias para que as instituições promovam um ensino que atenda aos seus 

anseios por uma educação de qualidade.  

Nesse sentido, segundo o RCNEI (1998, p. 22), a educação infantil e os seus 

profissionais têm como principais desafios compreender, conhecer e reconhecer o 

jeito particular das crianças de ser e de estar no mundo e isso implica, também, 

desvelar o universo infantil compreendendo as suas características, suas 

individualidades e suas singularidades. Em seu artigo 5º, as Diretrizes Curriculares 

para a Educação Infantil assim a concebem: 
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A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, é oferecida em 
creches e pré-escolas, as quais se caracterizam como espaços institucionais 
não domésticos que constituem estabelecimentos educacionais públicos ou 
privados que educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade no período 
diurno, em jornada integral ou parcial, regulados e supervisionados por órgão 
competente do sistema de ensino e submetidos a controle social. (BRASIL, 
2009). 
 

 

Kramer (2011, p. 72), ao se referir sobre a construção do conceito de Educação 

Infantil, diz que é preciso conhecer e reconhecer que creches e pré-escolas guardam 

identidades muito diversas em torno do conceito de educação para crianças. Assim, 

a Educa«o Infantil ® vista pela autora ñ[...] como uma constru«o hist·rica e social, 

sendo, portanto, impossível conhecê-la apenas sob os crit®rios legais que envolvemò. 

É preciso, segundo a autora, adentrar nesse universo da Educação Infantil para 

desvelá-la e desnaturalizá-la, não só do ponto de vista da legislação, mas a partir das 

vidas que se entrecruzam nesse espaço de construção social, que vai se produzindo 

pelas mediações, pelas lutas, pelas identidades individuais e coletivas. 

De acordo com Silva e Pasuch (2010), a Educação Infantil do/no Campo é uma 

modalidade de ensino considerada por pesquisadores, estudiosos como um campo 

fértil, ou seja, em construção, de muitas pesquisas e investigação científica, tendo em 

vista os grandes desafios que devem ser superados para que sejam efetivadas as 

políticas para Educação Infantil, que contemple as culturas das crianças do campo, 

respeitando o jeito peculiar de cada uma delas, bem como suas singularidades, 

concebendo-as como um sujeito de direitos sociais. Para isso, é importante que seja 

oportunizado aos educadores que atuam com crianças nessa modalidade, um estudo 

sobre a importância e a efetivação das propostas contempladas nas Orientações 

Curriculares para a Educação do Campo, documento esse que destaca, como direito 

a Educação Infantil do Campo, uma educação que, 

 

[...] valorize suas experiências, seus modos de vida, sua cultura, suas 
histórias e suas famílias, que respeite os tempos do campo, os modos de 
convivência, as produções locais. Uma educação infantil que permita que a 
criança conheça os modos como sua comunidade nomeia o mundo, festeja, 
canta, dança, conta histórias, produz e prepara seus alimentos. Creches e 
pré-escolas com a cara do campo, mas também com o corpo e a alma do 
campo, com a organização dos tempos, atividades e espaços organicamente 
vinculados aos saberes de seus povos. (SILVA; PASUCH, 2010, p. 2). 
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Assim, é necessário, segundo as autoras, que sejam discutidas de forma coletiva e 

por meio de experiências acumuladas a Educação Infantil do Campo que se deseja 

para as crianças ribeirinhas, quilombolas assentadas e acampadas da reforma 

agrária, filhas dos povos da floresta, de pescadores e caiçaras (SILVA; PASUCH, 

2010, p. 3). Isso implica segundo as autoras partir de uma proposta pedagógica que 

contemple e valorize os aspectos da criança, quer sejam singulares ou coletivos. 

Aspectos esses, que vão contribuir para construção das subjetividades e identidades 

das crianças oportunizando as mesmas possibilidades para que todas as crianças 

possam viver sua infância no campo/do campo. 

 

O PAPEL DO EDUCADOR NA MEDIAÇÃO DO CURRÍCULO 

 

O currículo da Educação infantil é compreendido em seis grandes eixos de trabalho 

apresentados no Referencial Curricular (1998), a saber: natureza e sociedade, 

matemática, linguagem oral e escrita, artes visuais, música e movimento. As práticas 

pedagógicas na Educação infantil são construídas ao contemplar esses eixos, que se 

articulam e dialogam em todas as atividades, que não devem ser trabalhados 

separadamente. 

As linguagens ocupam papel fundamental no processo do cuidar e educar, visto que 

elas favorecem a mediação dos conhecimentos dos vários sujeitos envolvidos no 

processo de ensino\aprendizagem, possibilitando diferentes interações sociais e 

culturais. Estas são sistemas simbólicos construídos pelos homens, com a 

necessidade de se expressarem e compartilharem diferentes significados no seu meio 

social. Sendo assim, a criança que interage com diferentes sujeitos de cultura, irá 

desenvolver as diversas linguagens que lhe for oportunizada, sendo a linguagem 

simbólica uma capacidade especificamente humana utilizada para representar o 

mundo por meio de signos. 

A criança, ao fazer parte desta realidade, reconstrói aquilo que já está produzido pela 

sociedade, não reinventando tudo novamente, mas quando o adulto (educador, 

familiar), oferece oportunidade de exploração, estimulação, a criança redescobre e 

transforma a realidade à sua maneira e de acordo com suas possibilidades e 

experiências observadas e vividas. 

Cada característica presente nas diversas comunidades campesinas são elementos 

importantes para traduzir, compreender e problematizar a realidade articulando os 
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eixos com a identidade das crianças. O trabalho parte da vivência do campo e torna-

se uma potencialidade na prática pedagógica, pois o educador pode organizar seu 

planejamento a partir de um currículo crítico aliado à prática social. Descobrir e 

redescobrir as várias faces da comunidade darão prazer e significado à vida da 

criança. 

O currículo como elemento articulador para nortear as propostas pedagógicas na 

Educação Infantil deve ser pensado nas várias dimensões que fazem parte do 

processo educativo. Dessa forma, esse educador precisa ter uma formação sólida que 

lhe possibilite uma reflexão contínua sob sua ação pedagógica, compreendendo os 

sentidos e os significados da ação docente. Tendo em vista que o educador, segundo 

Sacristán (2000), tem o papel mediador, 

 
 

[...] para que os alunos obtenham resultados e significados concretos, [...] 
pela significação que atribui ao currículo em geral e ao conhecimento que 
transmite em particular e pelas atitudes que tem para o conhecimento ou para 
com uma parcela especializada do mesmo (SACRISTÁN, 2000, p. 177). 

 
 

Um dos desafios dos profissionais da educação das instituições de Educação Infantil 

é compreender como se dá essa dinâmica das propostas das DCNEI/2009, e 

compreender como as categorias: criança, currículo, proposta pedagógica, princípios, 

diversidade cultural, práticas pedagógicas e Educação Infantil se inserem nessa 

proposta e se entrecruzam nas relações pedagógicas, constituindo a mediação entre 

o currículo oculto e o currículo oficial.  

As múltiplas linguagens ocupam papel fundamental no processo do cuidar e educar, 

visto que elas favorecem a mediação dos conhecimentos dos vários sujeitos 

envolvidos no processo de ensino\aprendizagem, possibilitando diferentes interações 

sociais e culturais. 

As múltiplas linguagens são os sistemas simbólicos construídos pelos homens, com 

a necessidade de se expressarem e compartilharem diferentes significados no seu 

meio social. Sendo assim, a criança que interage com diferentes sujeitos de cultura, 

irá desenvolver as diversas linguagens que lhe for oportunizada, sendo a linguagem 

simbólica uma capacidade especificamente humana utilizada para representar o 

mundo por meio de signos. 

A criança, ao fazer parte desta realidade, reconstrói aquilo que já está produzido pela 

sociedade, não reinventando tudo novamente, mas quando o adulto (educador, 
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familiar) oferece oportunidade de exploração, estimulação, a criança redescobre e 

transforma a realidade à sua maneira e de acordo com suas possibilidades e 

experiências observadas e vividas. Sendo assim, as atividades que são dispostas 

para a criança devem ser pensadas antecipadamente e ter uma intencionalidade, 

mostrando as funções sociais de cada uma 

Nessa perspectiva, é preciso estar atento aos modos como as crianças vão 

construindo seus saberes e como elas se situam nesses espaços, como pensam e 

solucionam seus problemas. Também, nesse espaço de construção, é preciso 

observar as linguagens que são construídas pelas crianças nas mediações com as 

culturas infantis. No entanto, para que a criança compreenda essa construção, o 

educador precisa propiciar situações que estimulem esses saberes, colocando a 

criança no centro da aprendizagem. 

É preciso ainda que o diálogo esteja em sintonia a identidade, Segundo Conde et al, 

ñNos ¼ltimos anos, tem crescido no Brasil o debate sobre Educação do Campo, 

principalmente numa perspectiva de produção de políticas, práticas e referências 

adequadas e sintonizadas com a realidade, a cultura e a vida do campoò (CONDE et 

al, 2010, p.4), entende-se que essa prática possibilita identificar as linguagens da 

Educação Infantil pois assim trata-se da realidade do campo com significado à vida 

das crianças. Nesse movimento o desenvolvimento e a aprendizagem caminham 

juntos. 

Conceber a vivência da criança e construir com ela saberes e descobertas do mundo 

com provocações sociais instigantes e problematizadoras é também, compreender a 

educação infantil em sua especificidade como emancipação humana. Arroyo (2010) 

contribui com essa discussão quando traz as matrizes pedagógicas como eixo de 

trabalho para se construir o processo educativo no campo, a saber: o trabalho, a terra, 

a cultura, a vivência da opressão e os movimentos sociais; e afirma que trabalhar com 

esses temas ñnos remete ¨ exist°ncia de um n¼cleo fecundante, de um processo 

estruturante e conformante de nossa formação-humanização como gente, como 

sujeitos humanos, não tanto no plano biológico, mas sobre tudo no plano sociocultural, 

educativoò (ARROYO, 2010, p.38). 

Para isso, o educador precisa superar a visão de sua prática centrada na sua autoria, 

dando ênfase agora à autoria do aluno; a questão é não fazer pelo aluno, mas com o 

aluno, colocando-o como sujeito dessas construções. Tais posturas adotadas pelos 

educadores irão, portanto, contribuir para o desenvolvimento das crianças, uma vez 
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que é por meio das relações sociais que as crianças vivenciam suas experiências com 

os educadores e outras crianças, e vão construindo, assim, as suas identidades.  

Destarte, a construção do currículo deve estar articulada à ação docente, pois é a 

partir dessa interação que serão mediados o conhecimento, as percepções e as 

emoções dos sujeitos envolvidos nesse processo educativo, que sofre influências dos 

fatores internos e externos, e que permeiam o processo de ensino e de aprendizagem. 

Essas relações podem agora ser vistas sob outra ótica: a criança é convidada a se 

fazer presente nessas discussões, pois sendo consideradas como sujeitos de direitos, 

elas precisam ser ouvidas, escutadas, precisam fazer parte da construção desse 

currículo. 

Silva (2013, p. 55), ao citar um dos conceitos trabalhados na obra de Giroux (1997), 

traz um termo interessante para esta discuss«o que ® a quest«o da ñvozò, que ressalta 

a importância da construção de um espaço em que os anseios, os desejos e os 

pensamentos dos estudantes possam ser ouvidos e atendidos. Sendo que para 

Giroux, a ausência desse espaço dificultará a efetivação do currículo e, 

consequentemente, pouco contribuirá para uma educação emancipatória. 

Embora não se referindo especificamente às vozes infantis, o pensamento de Giroux 

(1997) vem colaborar com os pesquisadores que discutem a questão da infância, 

sobretudo, em um livro elaborado pelo BRASIL/MEC/2011, que traz como tema a 

quest«o: ñDeixa eu falarò. O livro, segundo Mumme (2011, p. 3), tem por objetivo 

favorecer o diálogo com as crianças. Nesse sentido, para ouvirmos as vozes infantis, 

faz-se necessário, como salienta Oliveira (2010), superar alguns desafios para a 

elaboração curricular, bem como sua efetivação no cotidiano escolar, assim, a 

proposta pedagógica, 

 
 

[...] deve transcender a prática pedagógica centrada no educador e trabalhe, 
sobretudo, a sensibilidade deste para uma aproximação real da criança, 
compreendendo-a do ponto de vista dela, e não do ponto de vista do adulto. 

(OLIVEIRA, 2010, p. 6). 
 
 

Enfim, criar e dar vida ao currículo na Educação Infantil requer uma mudança de 

paradigmas nas relações do educador, pois para efetivar os princípios éticos, políticos 

e estéticos propostos pelas DCNEI/2009 é preciso sair da condição de autoritarismo 

para a coopera«o de abordagem proposta por Devries e Zan (2004, p. 326): ñFaa o 

que eu digoò, para a proposta: ñVamos trabalhar juntosò. De acordo com as autoras, 
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os educadores podem melhorar suas ações pedagógicas, desde que se propunham 

a sair da condição de autoria da ação docente e criar um ambiente cooperativo. Isso 

implica, segundo Devries e Zan (2004, p. 51), ñ[...] criar uma atmosfera sociomoral 

cooperativa, consultando as crianças e dando a elas uma significativa quantidade de 

poder para determinar o que ocorre em sala de aulaò. Al®m dessa consulta ¨s 

crianças, o educador deve fazer um questionamento constante sobre as atividades 

propostas: se as mesmas estão possibilitando a construção da autonomia das 

crianças. 

Uma vez que o currículo, segundo Devries e Zan (2004), pode ser examinado por 

meio das ações e das palavras das crianças, sendo assim, pode-se fazer os seguintes 

questionamentos: As atividades continuam a despertar o interesse das crianças? O 

que as crianças estão aprendendo a fazer? Essa proposta de participação ativa dos 

sujeitos na construção do currículo, na visão de Sacristán (2000), é um elemento 

fundamental nos processos das deliberações, para que essa não seja uma mera 

reprodução de decisões e modelações implícitas. Nesse sentido, ainda segundo 

Sacristán (2000), o educador tem um papel decisivo nessa construção do currículo, 

uma vez que ele será o mediador entre o aluno, a cultura e a significação que atribui 

ao currículo, bem como pelas suas atitudes diante da construção do conhecimento 

(SACRISTÁN, 2000, p. 177). 

 

Considerações Finais 

 

 

Ao discorremos sobre o papel do educador na mediação do currículo, consideramos 

importante pontuar alguns elementos relevantes na sua construção: um desses 

elementos é a compreensão do que vem a ser currículo, entendendo que esse não se 

constrói como uma prescrição de normas e preceitos, e que o mesmo deve ser 

elaborado, ou seja, construído, levando em conta o contexto em que se insere a 

instituição de Educação Infantil, sobretudo na educação do campo. Que requer um 

olhar sensível às comunidades rurais, respeitando assim, a sua diversidade, bem 

como a identidades de cada criana que ñ[...] s«o filhas de agricultores familiares, 

extrativistas, pescadores artesanais, ribeirinhas, assentados e acampados da reforma 

agr§ria, quilombolas, caiaras, povos da floresta.ò (BRASIL, 2010, p.24). Contudo, 

essa construção deve acontecer de forma participativa e dinâmica, com os atores do 
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processo educativo, respeitando assim, o modo peculiar de vida no campo para a 

construção das identidades das crianças. 

Há necessidade de repensar as posturas dos educadores nesse paradigma que se 

anuncia, que ® ñdeixar as crianas participarem do processo educativoò. Nessa 

perspectiva, os educadores ouvem a criança, refletindo acerca de suas ações que 

podem ser pautadas em um trabalho de cooperação e de escuta das vozes infantis, 

dando ênfase à autoria da criança. A educação não torna-se neutra, muito pelo 

contrário, há um trabalho pautado no planejamento, mas há valorização nessa relação 

pedagógica articulada no eixo de trabalho com interesse das crianças em aprender e 

descobrir o mundo. 

Com a construção das diretrizes curriculares podemos, portanto, vislumbrar um 

currículo que está atento às diversidades e às singularidades das crianças pequenas. 

Podemos perceber que há uma preocupação política e ética com o bem estar dessas 

crianças, uma vez que as próprias DCNEI (2010) possibilitam uma abertura flexível 

para a construção das propostas pedagógicas nas instituições de Educação Infantil, 

enfatizando que essas devem se constituir com a participação de todos os atores, 

educadores, pais, crianças e comunidade rural.  

Dessa forma, os educadores devem estar abertos aos seus anseios, às suas 

emoções, ao seu jeito de ser e de estar no mundo. No entanto, os educadores 

precisam sair da condição de elementos centrais do fazer pedagógico e passarem a 

considerar as crianças como atores principais desse processo educativo. 

Contemplando um trabalho pedagógico coerente com a realidade que não negue os 

conhecimentos construídos historicamente, pois com a apropriação desses elementos 

a criança terá seu desenvolvimento impulsionado pelas interações sociais na creche. 

Por fim, acreditamos que o educador precisa estar em constante diálogo com a 

construção e reconstrução do currículo, para conseguir enxergar a realidade das suas 

crianças na proposta pedagógica. Outro aspecto importante na construção do 

currículo, de acordo com os estudos realizados, é que se faz necessário dar voz às 

crianças, respeitar e valorizar suas hipóteses e principalmente ampliando os saberes 

que constroem. Para que elas participem desse processo de construção, é preciso 

ouvi-las. 
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Resumo 

 

O principio do presente e trabalho, é apresentar uma breve trajetória da educação do 
campo no Brasil e sua implementação no estado do Paraná, assim como, um estudo 
de caso dos sistemas de ensino que atendem a estas especificidades, tais como, as 
casas familiares rurais e escolas do campo no município de Candói-PR, para isso, 
partimos de uma análise da legislação educacional e referenciais bibliográficos que 
remetem a temática. Temos como objetivo principal entender o processo de 
construção da educação do campo no Brasil e Paraná, tendo como base a legislação 
educacional que refere-se a problemática. Para isso utilizaremos como metodologia 
uma análise da legislação, como também  uma revisão bibliográfica. 
 

Abstract 

 
The principle of this and work to present a brief history of the field education in Brazil 
and its implementation in the state of Paraná, as well as a case study of educational 
systems that meet these specific cases, such as houses rural families and schools in 
the countryside town of Candói-PR, for this, we start from an analysis of educational 
legislation and bibliographic references that refer to theme. Our main objective was to 
understand the process of construction of rural education in Brazil and Paraná, based 
on educational legislation which refers to the problematic. For this we use as a 
methodology review the legislation, as well as a literature review. 
Palavras-chave: Educação; Campo Escolas; Paraná. 
Keywords: Educação; Campo Escolas; Paraná. 

 

EIXO 3: Organização do Trabalho Pedagógico nas Escolas Públicas da Educação 
Básica (Projeto Político Pedagógico, Gestão, Currículo, Avaliação, Cultura, Política de 
Acesso e Permanência). 
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Introdução 

 

 

A população do Campo no Brasil, desde o início da República em 1889, esteve 

desamparada por políticas públicas especificas para suprir suas necessidades. Após 

1930 o Brasil passou por uma grande fase de urbanização, industrialização e 

organização do espaço urbano. Posteriormente com a segunda Guerra mundial (1939 

- 1945) esse cenário se intensificou, pois, o país passou a produzir tudo aquilo o que 

antes exportava, assim surgiram novas indústrias e uma maior demanda por mão de 

obra no espaço urbano.  

Com isso, houve uma intensificação na migração para cidade, em busca de melhores 

condições de vida. Aos moldes do capitalismo, o progresso era o que importava, nesse 

contexto a população do campo passou a ser marginalizada e excluída de políticas 

públicas. 

Recentemente tem se havido diversos debates e estudos que discorrem da 

importância do resgate a vida no campo, para isso é fundamental que a população 

residente no campo, tenha acesso a uma educação voltada as suas necessidades e 

especificidades regionais e locais. 

Partindo desse pressuposto o presente trabalho apresenta uma análise de políticas 

educacionais desenvolvidas no município de Candói ï Paraná, desenvolvendo uma 

analise do Projeto Político Pedagógico (PPP) de   uma escola do campo e da Casa 

Familiar Rural (CFRMs). 

 

 

A legislação para educação do campo 

 

 

Nos últimos anos, tem se discutido a inserção de políticas educacionais voltadas as 

necessidades reais da população que vive no campo, podemos destacar neste 

contexto a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº. 9394/96 a qual 

possibilitou uma maior autonomia pedagógica as escolas localizadas no campo. 

De acordo com o Artigo nº. 28 da lei nº. 9394 de 1996: 
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Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino 
promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades 
da vida rural e de cada região, especialmente: 
I - conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades 
e interesses dos alunos da zona rural; 
II - organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar 
às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas; 
 III - adequação à natureza do trabalho na zona rural. (LDB 9394/96 
www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.) 

 
 

Dessa forma, os estabelecimento de ensino do campo deverão adaptar sua grade 

curricular e seu calendário letivo, de acordo com as necessidades da população do 

Campo. 

As Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo, também 

foram marcos fundamentais para a educação, como o Decreto nacional nº 7.352, de 

4 de novembro de 2010, no qual se estabeleceu políticas da educação do campo. 

No Brasil podemos destacar alguns marcos importantes para a educação do campo: 

 
 

I Encontro Nacional dos Educadores da Reforma Agrária (I ENERA) em 
Brasília - 1997; 
Diretrizes Operacionais para a educação básica nas Escolas do Campo, 
Resolução CNE/CEB n° 1 de 03 de Abril de 2002. 
Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA), criado em 
1998. (Decreto nº. 7.352 ) 

 
 

No Paraná história da educação do campo está vinculada com: 

 
 

A Carta de Porto Barreiro, de novembro de 2000, que resultou da II 
Conferência Estadual por uma Educação Básica do Campo, que contou com 
a participação de professores, universidades, dirigentes municipais, 
sindicatos, Movimentos Sociais, entre outros e, apresenta demandas da 
realidade paranaense para o desenvolvimento de Políticas Públicas da 
Educação do Campo. ( 
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?c
onteudo=564 .) 

 
 

Logo após a Carta do Paraná em 2005, do manifesto da Educação do Campo no 

estado do Paraná, e do parecer estadual Conselho Estadual da Educação e da 

Câmara de Educação Básica (CEE/CEB) Nº 1011/10, é definindo e estabelecido 

normas para as escolas do campo e também alterando a nomenclatura de educação 

Rural para Educa«o do Campo. ñA concep«o de campo tem o seu sentido cunhado 
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pelos movimentos sociais no final do século XX, em referência à identidade e cultura 

dos povos do campo [...]ò(DCE, 2008, p.21) 

A própria denominação campo passou a se usadas pelas lideranças políticas em 

oposição a Rural, a denominação Rural foi por muito tempo usada como sinônimo de 

atraso, ou seja para designar de forma generalizada o homem do campo. Assim no 

ano de 2011/2012 a Secretaria de Estado da Educação (SEED) do Paraná mudou a 

nomenclatura de varias escolas no Estado do para Colégio Estadual do Campo, que 

antes eram denominadas escolas rurais, de acordo com o Parecer CEE/CEB N.º 

1011/10, que estabeleceu normas e a definição de escola do Campo. 

 
 

Uma primeira situação se refere à chamada Educação Rural que, para alguns 
pensadores [...] princípios e diretrizes que se articulam com a lógica 
mercadológica de produção do agro negócio, negando a existência de um 
campo de vida, culturas e saberes. A segunda situação se refere ao momento 
em que movimentos sociais de base popular passam a questionar as políticas 
públicas educacionais praticadas pelo Estado na concepção da Educação 
Rural, propondo um rompimento com essa concepção, fazendo surgir a 
concepção da Educação do Campo. E a terceira situação, já num momento 
histórico mais atual, refere-se à concepção da Educação do Campo como 
proposta contrária à Educação Rural, sendo absorvida, em algumas 
realidades, pelo Estado à Gestão de Políticas Públicas Educacionais ( 
www.cee.pr.gov.br/arquivos/File/pdf/.../CEB/pa_ceb_1011_10.pdf) 

 
 
A década de 1990 apresentou uma  mudança de paradigma de educação do campo 

em oposi«o a rural, especialmente em 1997 com o ñI Encontro de Educadores e 

Educadoras da Reforma Agr§ria,ò neste momento v§rios movimentos sociais ligados 

ao campo, reivindicaram uma educação que respeitasse as especificidades dos povos 

do Campo. (Parecer CEE/CEB N.º 1011/10). 

Analisando o PPP de algumas escolas do Campo percebemos como não é essa a 

realidade esse ano. ñAtualmente o Col®gio Estadual de C. ï Ensino Fundamental e 

Médio atende alunos de 6º ano a 9º ano nos períodos matutino e vespertino, e alunos 

do Ensino Médio no período matutino e 

noturno.ò(http://www.cdqcachoeira.seed.pr.gov.br/redeescola/escolas/14/442/627/arq

uivos/File/DOCUMENTOS%20/PPP_ATUALIZADO.pdf) 

Observamos como embora estas escolas se localizem no campo seu horário de 

funcionamento é o mesmo de uma escola urbana. Assim como as disciplinas da grade 

educacional são idênticas a da escola urbana, mas de acordo com o art. 7º das 

diretrizes operacionais para a educação básica nas escolas do campo. 
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Art. 7Ü ñ£ de responsabilidade dos respectivos sistemas de ensino, atrav®s 
de seus órgãos normativos, regulamentar as estratégias específicas de 
atendimento escolar do campo e a flexibilização da organização do calendário 
escolar, salvaguardando, nos diversos espaços pedagógicos e tempos de 
aprendizagem, os princípios da política de igualdade. 
(http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_ac
tion=&co_obra=103283) 

 
 

Podemos observar como os estabelecimentos de ensino podem adequar seu 

calendário a sua comunidade, mas porque não o fazem? Primeiramente pelo mais 

óbvio, os educadores, pois os professores que trabalham nas escolas do campo são 

os mesmos que trabalham nas da cidade, e muitos são contratados pelo Processo 

seletivo simplificado (PSS) e tem seu contrato encerrado no final de cada ano, dessa 

forma os alunos ficariam sem professor, e sem professor não há aula. Assim não basta 

uma atitude da escola, coordenadores e comunidade, a SEED também poderia fazer 

sua parte, começando com professores efetivos e exclusivos para educação do 

campo.  

Os alunos do campo tem o direito aos conhecimentos universais que os alunos do 

meio urbano tem, já que não se espera que esse aluno fique a vida inteira no campo, 

mas esse deve ter em seu currículo disciplinas baseadas em sua prática, assim o 

projeto da escola do campo deve ser: 

 
 

Art. 10. O projeto institucional das escolas do campo, considerado o 
estabelecido no artigo 14 da LDB, garantirá a gestão democrática, 
constituindo mecanismos que possibilitem estabelecer relações entre a 
escola, a comunidade local, os movimentos sociais, os órgãos normativos do 
sistema de ensino e os demais setores da sociedade. 
(http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_ac
tion=&co_obra=103283) 

 
 

 As escolas do campo devem ter seu projeto de ensino relacionado com o campo, o 

espaço do campo é composto por muitas diversidades, com diferentes territórios e 

sujeitos históricos, a população do campo no decorrer da história passou a ser 

marginalizada e deixada em segundo plano, o campo é visto como o atrasado e a 

cidade como o progresso, o Brasil acabou dando ênfase na produção em grande 

escala e deixando a produção familiar de lado.  

Um  bom exemplo é que enquanto o agro negócio organiza o seu espaço  para a 

produção de mercadorias, o campesinato organiza o seu espaço para realização de 
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sua exist°ncia, com objetivo de suprir suas necessidades.ô (FERNANDES, 2006)  ñAs 

grandes empresas do agro negócio possuem articulações com as principais 

universidades públicas institutos de pesquisas públicos, onde parte de seus 

profissionais e pesquisadores ® formada.ò (2006, p.29) 

Ou seja, os filhos dos grandes empresários do campo não estudam em escolas do 

campo, assim seus interesses não estão voltados para essa especificidade na 

educação, já o produtor rural que vive no campo e tem seu filho em escolas do campo 

e tem uma educa«o aos moldes das escolas urbanas. ñA educa«o para os povos 

do campo é trabalhada a partir de um currículo essencialmente urbano e, quase 

sempre, deslocado das necessidades e da realidade do campo.ò ( Diretrizes 

curriculares da educação do campo, p.28) Nesse contexto necessita-se ainda mais de 

um dialogo entre o governo e a sociedade do campo. 

A educação do campo precisa estar vinculada com a realidade do aluno, 

planejamentos e currículos urbanos não fazem sentido nas escolas do campo, os 

conteúdos universais devem ser trabalhados, mas sim articulados com a 

especificidade dos alunos das escolas do campo. 

 

A Casa Familiar Rural, uma alternativa para permanecia no campo 

 

 

No Estado do Paraná no ano de 2006, existiam 36 (DCEC, 2006, p. 20) CFRM, 

atualmente segundo dados da Associação Regional das Casas Familiares Rurais do 

Sul do Brasil (ARCAFAR/SUL) o estado conta com 42CFRMs, a partir desses dados 

podemos perceber como houve um aumento de 16,67% de CFRMs. 

(http://www.arcafarsul.org.br/novo/?content=conteudos&id=3).  

Elas funcionam em período integral no campo e fazem parte do Programa Nacional 

de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Se localizam nos municípios de; Bituruna, 

Boa Vista da Aparecida, Bom Jesus do Sul, Candido de Abreu, Candói, Capanema, 

Coronel Vivida, Dois Vizinhos, Enéas Marques, Figueira, Francisco Beltrão, Grandes 

Rios, Guaraniaçu, Iretama, Manfrinópolis, Marmeleiro, Nova Laranjeiras, Ortigueira, 

Pato Branco, Pérola D´Oeste, Pinhão, Pitanga, Porto Barreiro, Reserva, Rio Bonito do 

Iguaçu, Rosário do Ivai, Santa Izabel do Oeste, Santa Maria do Oeste, Santo Antonio 

Sudoeste, São Jorge do Oeste, São Mateus do Sul, Sapopema, Sulina, Três Barras 
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do Paraná, Altônia, Vera Cruz do Oeste, Querência do Norte, Chopinzinho, Nova Prata 

do Iguaçu, Cruz Machado e Paulo Frontin.  

Estas escolas são um local onde os alunos por meio da prática da alternância tem seu 

calendário agrícola respeitado e levado a sério, onde há uma interação entre casa e 

escola, pois os alunos do campo tem aulas práticas com professores especializados, 

como agrônomos e médicos veterinários, estes visam a formação técnica dos alunos, 

para que estes se qualifiquem e consigam acompanhar o desenvolvimento de seu 

ofício. Estes alunos aprendem teoria e prática, para que depois possam levar tais 

conhecimentos até seus lares. A prática da alternância é baseada em um modelo 

francês, e tem por objetivo valorizar a identidade rural dos alunos e seus 

conhecimentos. Este tipo de prática faz com que o agricultor seja valorizado, e seus 

conhecimentos sobre o campo sejam respeitados e acima de tudo, adquirem novos 

saberes sobre o homem e a agricultura. 

A Casa Familiar Rural (CFR) investe na formação de seus alunos para que estes não 

deixem o campo, mas sim que permaneçam neste meio e que atuem como 

profissionais da área, o que possibilita uma melhor qualidade de vida, tanto para a 

família, quanto para o campo. O trabalho realizado com os educandos contribui para 

um futuro melhor, pois o conhecimento adquirido favorece a uma perspectiva de vida 

melhor para as famílias. O aluno terá pelo caminho pesquisas, sobre o meio em que 

ele vive e na escola poderá refletir sobre o campo, a agricultura, o cuidado com a 

criação de animais, produção de leite, ovos, etc. Assim o educando perceberá que 

além dele, há muitos outros colegas que vivem no campo e tem a mesma realidade, 

fazendo com que o jovem sinta-se mais a vontade, para pesquisar e tirar suas duvidas. 

O aluno aprende tanto na teoria, quanto na prática, pois na Casa Familiar Rural teoria 

e prática andam juntas. Há também uma troca de experiências entre professores e 

alunos, os professores com seus conhecimentos científicos e os alunos com a 

sabedoria trazida de casa, adquirida com seus familiares. O aluno leva os 

conhecimentos apreendidos na CFR (casa familiar rural) para a casa, e os pratica, 

ajudando seus familiares e os incentivando para que assim permaneçam no campo. 

O mapa a seguir apresenta a localização dos municípios que possuem as Casas 

Familiares Rurais no Paraná. 

 

 

 



 

 546 

Mapa da localização das Casas Familiares Rurais do Paraná. 

 

 

 

 

Fonte: Mapa Completo das CFRs no Paraná. Disponível em: 
<http://www.arcafarsul.org.br/novo/?content=download> Acesso em 30 de Jul. de 2012. 

 

 

Este trabalho é realizado com alunos do 8° e 9° ano do ensino fundamental e com os 

três anos do ensino médio, os alunos maiores s«o privilegiados com este ñprogramaò, 

porém esta é uma particularidade de cada Casa Familiar Rural, a escolha das turmas 

a serem trabalhadas varia com a realidade e necessidade de cada região, os critérios 

são determinados em cada caso e casa. 

Este modelo de Escola do Campo não é algo recente, elas existem desde os 

primórdios do nosso país, onde haviam pequenas escolas em que apenas uma 

professora, sem grandes instruções pedagógicas, alfabetizava os alunos do meio 

rural. Porém neste período era muito grande o número de analfabetos. Com o 

surgimento das grandes cidades e metrópoles, a população do campo começou a 

migrar para o meio urbano, promovendo uma evasão do meio rural. Estas pessoas 

buscavam nos grandes centros por trabalho e estudos para os filhos, o que no campo 

era difícil, pois não haviam incentivos. Neste período cidade era sinônimo de 

http://www.arcafarsul.org.br/novo/download.php?file=49Mapa%20PR.jpg
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progresso e o campo era visto como o lugar do atraso, por isso o homem do meio rural 

era visto como desinformado, atrasado e precário . Preocupada com esta visão 

precária que as pessoas tinham sobre o campo a LDB estabelece em seu artigo 28 

algumas normas para organizar e regularizar a educação do campo, como conteúdos 

apropriados com o meio em que os alunos vivem, calendário adaptado ao ciclo 

agrícola entre outras normas que possam contribuir e facilitar a vida dos alunos nas 

escolas. 

Existem muitos outros passos dados com o intuito de promover as escolas do campo 

no Paraná, e incentivar as pessoas que moram no campo, para que permaneçam 

nele. Outro objetivo é acabar como preconceito que estas pessoas sofrem, mudar a 

idéia de que o campo é lugar de pessoas ignorantes, pois estas pessoas também 

contribuem para o progresso de nosso país, através da agropecuária, e seus 

conhecimentos sobre a vida no campo, pois muitas vezes sua sabedoria popular 

contribui com plantas medicinais, chás, simpatias, entre outros. 

Um forte aliado a impulsionar a educação do campo é o MST, que sempre esteve 

presente em debates e movimentos que lutassem por uma educação do campo mais 

justa e valorizada, em prol de benefícios ao homem do campo e seu reconhecimento 

perante a sociedade que tanto o marginaliza e discrimina. Tanto as escolas do campo, 

quanto a Casa familiar rural de cada região possui uma vasta diversidade sócio 

cultural, são alunos descendestes de várias raças e etnias, convivendo juntas e 

trocando experiências. 

 
 

Entender o campo como um modo de vida social contribui para auto-afirmar 
a identidade dos povos do campo, para valorizar o seu trabalho, a sua 
história, o seu jeito de ser, os seus conhecimentos, a sua relação com a 
natureza e como ser da natureza. Trata-se de uma valorização que deve se 
dar pelos próprios povos do campo, numa atitude de recriação da história. 
Em síntese, o campo retrata uma diversidade sociocultural, que se dá a partir 
dos povos que nele habitam: assalariados rurais temporários, posseiros, 
meeiros, arrendatários, acampados, assentados, reassentados atingidos por 
barragens, pequenos proprietários, vileiros rurais, povos das florestas, etnias 
indígenas, comunidades negras rurais, quilombos, pescadores ribeirinhos e 
outros mais. Entre estes, há os que estão vinculados a alguma forma de 
organização popular, outros não. São diferentes gerações, etnias, gêneros, 
crenças e diferentes modos de trabalhar, de viver, de se organizar, de 
resolver os problemas, de lutar, de ver o mundo e de resistir no campo.98 
(DCE, 2006, p.27) 

 
 

                                            
98 Diretrizes Curriculares da Educação do Campo do Paraná, p. 27. 
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Tais pessoas são vitimas de uma sociedade cada vez mais capitalista e individualista, 

que por causa da modernização do campo foram trocados por máquinas cada vez 

mais potentes, são pequenos produtores que lutam por seu espaço e reconhecimento, 

pessoas oriundas dos mais diversos lugares que merecem que ao menos seus filhos 

ganhem espaço e sejam incentivados a permanecer no campo, estudar e proporcionar 

uma melhor qualidade de vida. Muito esta sendo feito para que estas pessoas 

permaneçam na área rural, mas ainda há muito o que ser feito, como formação e 

especialização de professores que atuam no campo , pois estes muitas vezes 

encontram dificuldades, é uma rotina completamente diferente do meio urbano, e 

estes professores tem de estar preparados para este desafio. 

Em alguns lugares ainda permanece a visão preconceituosa de que não é necessário 

dedicação e formação para ensinar alunos que trabalham na roça, com a enxada, 

ainda existem pessoas que acreditam que escola do campo é semelhante às escolas 

que existiam nas pequenas fazendas há muitos anos atrás, em que era focado apenas 

a alfabetização. Os alunos do campo tem os mesmos direitos que os alunos da zona 

urbana à educação, porém isto ainda não ocorre, por isso a CFR vem como um meio 

de suprir as lacunas deixadas a tanto tempo no meio rural. Ela também mostra que 

ao contr§rio da vis«o de que ñcampo ® um lugar de atrasoò, os alunos oriundos desta 

região não estão somente utilizando a enxada, hoje eles possuem maquinas agrícolas 

potentes, que os auxilia e aumenta cada vez mais a produção agrícola, na produção 

deleite, estas máquinas também facilitam o manejo com animais, ou seja, o campo 

vem se modernizando cada vez mais, e exigindo qualificação das pessoas que aí 

permanecem, então a Casa Familiar Rural cria uma nova opção ao aluno do campo, 

de trabalho e renda. A ARCAFARSUL cita vários benefícios das CFRs; 

 
 

- Oferecer uma formação integral aos jovens de ambos os sexos voltada ao 
meio rural e pesqueiro. 
- Permitir que os jovens permaneçam na atividade de forma empreendedora, 
não o afastando do seu meio. 
- Estimular as pessoas na busca de suas potencialidades. 
- Melhorar a qualidade de vida das famílias. 
- Desenvolver o público participante o sentido de comunidade, vivência grupal 
e espírito associativo. 
- Em função da alternância adotada ocorre simultaneamente o 
desenvolvimento dos jovens, das suas famílias e da comunidade. 
(http://www.grhs.pr.gov.br/) 
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Os jovens são acompanhados, a todo momento por monitores que os auxiliam em 

seus projetos e dificuldades, se necessário os alunos possuem também momentos 

particulares com os tutores para que estes tirem suas duvidas sobre o Caderno de 

Acompanhamento e suas atividades a serem desempenhadas. Para que o 

aprendizado seja observado totalmente existe o Caderno de Acompanhamento ou de 

Alternância, este possui as atividades a serem desenvolvidas em casa pelo aluno, 

acompanhado e posteriormente assinado pelos pais, este é um meio de diálogo entre 

escola e família, o ponto em comum em que as duas se encontram. É no Caderno de 

Acompanhamento que são registradas todas as atividades realizadas pelo aluno, este 

Caderno substitui também o diário do professor e o boletim escolar do aluno pois este 

trás todos os dados de convivência do aluno e suas atividades, tanto na escola, quanto 

aquelas que ele têm de realizar em casa. 

As turmas não devem exceder o número de 25 alunos em cada sala, geralmente 

trabalha-se com três turmas ao mesmo tempo, enquanto há alunos fazendo atividades 

em casas, há também alunos na escola tendo aulas teóricas e práticas, aproveitando 

assim melhor o espaço escolar, onde os alunos podem ficar mais a vontade para 

realizar suas atividades. A cada semana ocorre a alternância das turmas. No decorrer 

do tempo, foram notadas algumas melhorias que estas CFRs trouxeram ao campo, 

como, a permanência do jovem no campo com uma especialização técnica, geração 

de trabalho e renda e a qualidade de vida das pessoas que participam deste projeto. 

Segundo a ARCAFAR/SUL, ñAtualmente, s«o 11.300 fam²lias envolvidas, 4.200 

jovens em formação e 8.100 jovens formados. Sendo que destes 86% permanecem 

no seu meio desenvolvendo suas atividades com qualidade de vida.ò 

(http://www.grhs.pr.gov.br/) Desta maneira o jovem aos poucos é inserido ao meio 

profissional, gerando oportunidades para o futuro deste aluno. 

A Casa Familiar Rural segue um molde francês, que surgiu em 1935, pois também 

observaram que os jovens não tinham expectativas de vida e encontravam-se 

desanimados. Por este motivo um pequeno grupo de agricultores e um padre, de um 

pequeno vilarejo criaram a ñMaison Familiale Ruraleò ou seja a CFR que tamb®m 

estendeu-se para a Espanha e para a It§lia com o nome de ñEscola Fam²lia Agr²colaò. 

Em 1986 chegou ao Paraná, por meio da ARCAFAR, este projeto veio suprir a falta 

de conhecimentos técnicos, os manejos e cuidados inadequados com o solo, e o uso 

indevido de agrotóxicos, e ainda as faltas constantes dos filhos de camponeses às 

escolas.  
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Hoje, o Brasil conta com 239 Centros Familiares, distribuídos em 19 estados 
da federação, envolvendo mais de 800 municípios e atendendo, atualmente, 
cerca de 20 mil jovens, filhos de agricultores familiares. Em três décadas de 
atuação, os Centros Familiares de Formação por Alternância (CEFAS) já 
formaram mais de 50 mil jovens.  (MOLINA, 2010, p. 79) 

 
 

Este projeto que chegou no Brasil em 1968, mais precisamente no Espírito Santo, vem 

cada vez mais aumentando por todo o país, principalmente no Paraná, gerando 

respeito e qualidade de vida às pessoas que moram no campo, e que trabalham para 

o progresso de nosso país. 

 

 

Conclusão  

 

 

A população do campo no Brasil desde o inicio do processo de formação das cidades 

ficou desamparada por políticas públicas adequadas, as suas necessidades e 

especificidades. Durante a história pouco foi feito para incentivar a fixação das 

pessoas no campo, isso levou a um grande inchaço nos centros urbanos. 

Podemos concluir que uma grande conquista para o povo do campo, foi a incitativa 

do governo federal em adequar a educação do campo as necessidades de cada 

região. 

Várias iniciativas estão sendo tomadas na área da educação no Paraná, entre elas a 

criação de várias Casa familiares Rurais, que vem aumentado no decorrer do tempo, 

e também a nomenclatura de várias escolas que se situam ou recebem alunos do 

campo, mudando de escola Rural para escolas do campo. 
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Resumo  
 
Este trabalho objetiva refletir sobre o processo de pesquisa/ação que vem sendo 
desenvolvido desde o ano de 2011, na Escola Municipal de Ensino Fundamental 
Wilson Müller, do qual, apresenta-se o aprofundamento do cotidiano da escola a partir 
do desenvolvimento de três subprojetos, que emergem das problemáticas vividas 
pelos educadores desta escola. Com o objetivo de contribuir no processo de 
qualificação das práticas de ensino/aprendizagem, as temáticas desenvolvidas são: a 
busca pela qualificação do processo de alfabetização e letramento; a tentativa de 
contribuir na formação dos sujeitos desta escola, em uma proposta de formação 
continuada e permanente com o grupo de educadores; e na potencialização da 
relação da escola com a comunidade, a partir da proposta da Educação do/no campo. 
O que aqui se apresenta é o fruto de um trabalho pautado na relação de construir junto 
com os sujeitos da escola no campo, novas possibilidades de uma formação mais 
orgânica e crítica, na direção dos interesses da classe trabalhadora do campo, 
compreendendo por tanto a importância do protagonismo dos sujeitos na construção 
da Educação do Campo. 
 

Resumen 
 
Este trabajo tiene como objetivo reflexionar sobre el proceso de investigación / acción 
que se ha desarrollado desde el año 2011, en Municipal Escuela Primaria Wilson 
Müller, el cual se presenta la profundización de la rutina de la escuela a partir del 
desarrollo de tres subproyectos, problemas emergentes que experimentan los 
educadores de esta escuela. Con el objetivo de contribuir al proceso de evaluación de 
las prácticas de enseñanza / aprendizaje, temas se desarrollan: la búsqueda de la 
calificación del proceso de alfabetización y la alfabetización; tratar de contribuir a la 
formación de los sujetos de esta escuela, en una propuesta para la formación continua 
y permanente con el grupo de educadores; y la mejora de la relación entre la escuela 
y la comunidad, desde el campo de la propuesta / Educación. Lo que se presenta aquí 
es el resultado de un trabajo basado en la construcción de relaciones con las materias 
de la escuela en el campo, nuevas posibilidades para una formación más orgánica y 
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crítica hacia los intereses de la clase trabajadora del campo, que comprende tanto por 
la importancia el liderazgo de los sujetos en la construcción de la Educación Rural. 
Palavras-chave: Educação do Campo, Escola/Comunidade, Formação de 
Professores e Alfabetização/Letramento.  
Palabras-clave: Field, Escuela / Comunidad, Formación Docente y Alfabetización / 
Educación Alfabetización. 
 

EIXO 3. Organização do Trabalho Pedagógico nas Escolas Públicas da Educação 
Básica (Projeto Político Pedagógico, Gestão, Currículo, Avaliação, Cultura, Política de 
Acesso e Permanência). 
 

 

Introdução 

 

 

Este artigo apresenta a reflexão e sistematização da pesquisa que vem sendo 

desenvolvida desde ano de 2011 na Escola Municipal de Ensino Fundamental Wilson 

Müller, situada no interior da colônia do município de Pelotas/RS. Trabalho este que 

vem sendo desenvolvido junto ao projeto de pesquisa do Observatório da Educação 

do Campo ï FaE/UFPel99. 

A Escola Wilson Müller, encontra-se no 4º distrito da zona rural, á 70 km do centro da 

cidade. A colônia Triunfo como é denominada, também é reconhecida por ser a 

localidade da zona rural mais distante do centro da cidade, e por apresentar uma 

peculiar característica cultural, pois em sua maioria, seus moradores são 

descendentes de Quilombolas e Pomeranos100. A atividade econômica 

predominantemente advém da agricultura, sendo que aproximadamente de 95% de 

agricultura familiar, submetida à monocultura do fumo, e 5% das propriedades, 

                                            
99 Projeto de pesquisa do Observatório da Educação do Campo ï OBEDC. Intitulado: Realidade das 
escolas do campo na região sul do Brasil: diagnóstico e intervenção pedagógica com ênfase na 
alfabetização, letramento e formação de professores - modalidade em rede ï RS/SC/PR. Realizado na 
Faculdade de Educação/FAE, da Universidade Federal de Pelotas/UFPel, Sob a orientação da Profª 
Dr. Conceição Paludo. Financiado pela CAPES/INEP. 
100ñOs quilombos surgiram como ref¼gios de negros que escapavam da repress«o durante todo o 
período de escravidão no Brasil, entre os séculos 16 e 19. Como a função era de esconderijo, tiveram 
sucesso os locais de mais difícil acesso. Pelo mesmo motivo, se fazia necessário criar laços 
comunitários e promover uma autonomia para não depender de recursos externos. Os moradores 
dessas comunidades são chamados de quilombolasò. http://www.palmares.gov.br/?page_id=88. 
Acesso em 21 de Julho de 2014. 
ñA origem dos pomeranos ® marcada pela busca de espao para sobreviv°ncia. Viviam em terras do 
sul do Mar Báltico, cobiçadas por alemães, poloneses, dinamarqueses e suecos. No século 12, 
enfrentaram mais de 20 guerras. Para o Brasil, vieram 30 mil, que se mantiveram em comunidades 
fechadasò. http://www.ocarete.org.br/povos-tradicionais/pescadores-tradicionais/. Acesso em 21 de 
Junho de 2014. 
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desenvolvem sua unidade produtiva pautada na diversidade de culturas agrícolas e 

leiteira.  

Esta escola apresenta um histórico de lutas e conquistas junto à comunidade local, 

uma vez que em 2010, levantou-se a possibilidade de fechamento por parte do poder 

público municipal; neste período a escola recebia em torno de 58 alunos, contando 

com 03 professores e 02 funcionários, 01 Kombi como transporte escolar e a sua 

estrutura física era de 03 salas de aulas, 03 banheiros, 01 cozinha e 01 sala da direção 

que também era utilizada para a coordenação, secretaria e biblioteca. De modo geral, 

pode-se dizer que o grupo escolar trabalhava em condições adversas e bastante 

precárias.  

Somente com o posicionamento de algumas famílias em conversa com a direção da 

escola é que foi se articulando e criando possibilidades de abordar a questão polêmica 

gerada sobre o real sentido da desativação desta escola. De lá para cá muitas foram 

às formas de articulação para as inúmeras estratégias elaboradas com todos os 

representantes da comunidade escolar, porém nada fáceis frente à estagnação pela 

qual a escola sempre viveu. Outro fator importante, e que deu força para impulsionar 

o processo de ampliação escolar foi à inserção do grupo de pesquisadores do 

Observatório da Educação do Campo, diante desse compromisso firmado, foi possível 

criar um vínculo ainda maior para o fortalecimento da solicitação local que era o de 

manter a escola aberta. A partir de então o Conselho Escolar juntamente com demais 

integrantes da comunidade escolar, foram elaboradas inúmeras ações e estratégias 

em prol de arrecadação de recursos financeiros para construção de mais espaços 

físicos necessários para o oferecimento de uma escola de Ensino Fundamental 

Completa. Paralelo a isso, ainda foi possível ampliar o acesso à escolarização, 

oferecendo a oportunidade de novas matrículas para uma turma de Pré-escola e uma 

turma de EJA á noite e esta, caracterizada em especial por receber alunos da 

Comunidade Quilombo do Algodão; no momento até então estes foram os únicos 

interessados, em alguns casos a oportunidade do retorno a avida escola, e por outros 

a possibilidade primeira de acesso à escolarização. 

Para além da ampliação física e estrutural, foi possível também a ampliação do debate 

sobre, o projeto de escola do campo, a organicidade do espaço escolar, bem como a 

problematização do trabalho pedagógico, e dos espaços didáticos e da relação da 

escola com a comunidade local, estas discussões foram realizadas através da 
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articulação do grupo de professores, funcionários, pesquisadores na concretização de 

um grupo de estudos de formação continuada e permanente. 

 Atualmente a escola recebe em torno de 130 alunos, contando com 16 professores e 

08 funcionários. A sua estrutura física atualmente é de 06 salas de aulas, 08 

banheiros, 01 cozinha, 01 sala de direção/secretaria, 01 sala de coordenação e 

orientação e 01 sala de professores, 01 sala onde funcionam: laboratório de 

informática, vídeo, apoio e biblioteca, 02 Kombi para o transporte escolar. Pode ser 

avaliado, que ainda a escola não oferece as condições desejáveis para um pleno 

trabalho, porém muitos avanços foram possíveis, pelo protagonismo dos sujeitos que 

compõem a Escola Wilson Müller; e a cada passo a escola se torna mais resistente e 

importante na referência para esta comunidade local e também para grupos de 

pesquisas universitários de distintas instituições. 

Junto ao trabalho de qualificação que vinha sendo feito por parte da comunidade 

escolar, o projeto do Observatório da Educação do Campo, veio a adentar nas 

problemáticas que a escola vivenciava em seu cotidiano, a fim de ajudar a avançar 

alguns processos. Questões importantes surgiram a partir do diálogo entre 

professores, funcionários e os pesquisadores que no momento iam se inserindo na 

dinâmica da escola. As principais preocupações deste grupo eram: A ampliação da 

relação da escola com a comunidade, já que o grupo compreendia que existiam limites 

de ambas as partes em desenvolver um trabalho mais orgânico e engajado; a 

dificuldade da superação de alguns limites da formação inicial e continuada que os 

professores encontravam no cotidiano do trabalho pedagógico; e a configuração de 

uma turma de multirrepetentes, a qual a escola necessitava de um trabalho específico. 

A partir destas questões, foram elaborados três subprojetos, os quais vêm sendo 

desenvolvidos e tem sua finalização ao final do ano de 2014. Tais subprojetos têm 

enquanto objetivo buscar junto com a comunidade escolar alternativas de superação 

destas contradições vivenciadas no cotidiano. Os subprojetos desenvolvidos são: 

Método/conteúdo no processo de alfabetização/letramento; Historicidade da escola a 

potencialidade do encontro entre Pomeranos e Quilombolas como sujeitos atuantes 

da comunidade escolar; e desafios e possibilidades no processo de formação dos 

sujeitos na escola do/no campo. 

Estes subprojetos encontram-se direcionados pelas seguintes interrogativas de 

pesquisa: a) para o subprojeto de alfabetização e letramento: Quais as possibilidades 

de superação das situações limites no processo de ensino/aprendizagem a partir da 
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proposta de articulação entre as categorias método e conteúdo de ensino no contexto 

da alfabetização/letramento dos alunos na condição de multirrepetentes da escola 

Wilson Müller? B) para o subprojeto de formação dos sujeitos na escola do/no campo: 

Quais contradições precisam ser superadas na historicidade do cotidiano da escola, 

para que se construam as condições necessárias ao desenvolvimento das 

possibilidades de enraizamento de matrizes educativas, capazes de romper com as 

cercas que condicionam as salas de aula? c) para o subprojeto da relação 

escola/comunidade: Qual a potencialidade de enraizamento do trabalho pedagógico 

da Escola Wilson Müller, a partir do resgate histórico da diversidade cultural entre 

Pomeranos e Quilombolas, no cotidiano das relações entre os sujeitos que constituem 

o território da comunidade escolar? 

Buscando responder a estes questionamentos, o trabalho foi desenvolvido mediante 

a metodologia da pesquisa/ação, ao qual cumpre o necessário para o 

desenvolvimento de um trabalho que efetivamente se comprometa a contribuir com o 

contexto educacional do/no campo.  

Sob esta totalidade, este trabalho articula-se ao embasamento teórico que sustenta 

uma metodologia baseada nas leituras de Grabauska e De Bastos (2001), que 

caracterizam a investigação-ação educacional como perspectiva crítica e como 

possibilidade na pr§tica educativa. Para eles, ña constitui«o de comunidades de 

professores como investigadores críticos de suas próprias práticas, contribui para a 

construção de uma ciência educacional crítica que pode se estabelecer como marco 

de enfrentamento ¨s concep»es t®cnicas da educa«oò (p. 19). Processo que em 

Mion e De Bastos (2001) materializa-se sob a participação de todos os sujeitos 

envolvidos no trabalho, desde a leitura da realidade à elaboração das possíveis ações 

de transformação desta, de forma que todos possam vivenciar um processo de 

construção das condições necessárias à superação particular de cada ambiente 

interventivo. 

Assim sendo, as bases formativas de sustentação metodológica dessa pesquisa, 

compreende-se na própria aceitação referendada pedagogicamente ao longo da 

história das pesquisas educacionais. Entre as quais se propõe para além dos 

processos de identificação/registro das situações limites do cotidiano de ensino-

aprendizagem, compromete-se com o desenvolvimento de uma lógica interventiva, a 

partir da perspectiva da transformação da realidade educativa no campo. Afirmativa 

que se origina no entendimento de que tal proposta se situa na essência da pesquisa 
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contributiva, a partir de seu sentido filosófico, político e cultural que compreende as 

possibilidades de superação das contradições no cotidiano da Escola Wilson Müller. 

 

 

1. Adentrando nas problemáticas dos subprojetos 

 

 

Com o intuito de atingir o objetivo desta pesquisa, foi necessário criarmos 

instrumento de coleta de dados e de intervenção, na direção de possibilitar o 

aprofundamento das temáticas. Todos estes processos foram acompanhados de 

intensos estudos teóricos, tanto por parte dos pesquisadores como do grupo de 

professores, que vinham participando dos processos de formação continuada no 

grupo de estudo da escola. 

Enquanto instrumento de coleta de dados das pesquisas, foram utilizados: 

Para o subprojeto de alfabetização e letramento: 06 observações em sala de aula, 

com a finalidade de identificar os métodos e metodologias trabalhados pela professora 

alfabetizadora; 02 avaliações diagnósticas com o intuito de avaliar o nível de escrita e 

leitura que cada aluno multirrepentente; 01 entrevista semiestruturada com as 04 

mães destes alunos, na direção de compreender qual a visão destes para com a 

importância da escola e como estes percebem a relação da dificuldade de 

aprendizagem do seus filhos; 01 entrevista semiestruturada com a professora do 

Atendimento Educacional Especializado (AEE) como o foco de evidenciar juntamente 

quais as centralidades de dificuldade de aprendizagem destes alunos; 01 entrevista 

livre com um funcionário da saúde da localidade com a abordagem sobre a saúde 

física e mental da comunidade local; e a realização do banco de dados, que tem como 

finalidade dar um suporte aos professores alfabetizadores, a possibilidades de um 

acompanhamento sistemático no processo de aquisição da leitura e da escrita.  

Já para o subprojeto relação escola/comunidade: Diversas observações livres 

(festividades, eventos esportivos, relação de trabalho, de saúde, nas relações 

culturais, na educação, etc.) na comunidade do Triunfo, bem como, observações 

diretas no contexto da comunidade escolar, a fim de adentar no cotidiano dos sujeitos 

desta comunidade; Entrevistas semiestruturadas com 15 famílias, enquanto 

possibilidade de compreender por parte dos pesquisadores a importância da 

comunidade do Triunfo e da Escola Wilson Müller em suas vidas, e de como 
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Pomeranos e Quilombolas dialogam neste território; Análise de documentos históricos 

da Escola Wilson Müller e de outras escolas já desativadas que eram mantidas pelas 

associações das igrejas, buscando compreender o processo histórico vivido por estes 

sujeitos no que se refere ao acesso à educação escolar naquela região.  

E para o subprojeto de formação dos na escola do/no campo: Observação livre 

no contexto escolar; Observações livres do conselho escolar, a fim de apropria-se das 

relações estabelecidas tanto pelo grupo de professores, mas também a relação 

professor/aluno e professor e familiares, e da relação gestão escolar; observação livre 

com o grupo de formação dos professores e funcionários, buscando identificar os 

limites e avanços dos processos aprofundamento teórico e prático da totalidade da 

escola; Instrumento de relato de memória de vida dos professores, na direção de 

aprofundar a trajetória de vida e profissional dos sujeitos que integram o coletivo de 

educadores desta escola; Roda de conversa na comunidade do Quilombo do Algodão, 

a fim de problematizar com o grupo de professores e funcionários a vida dos 

educandos quilombolas, que no momento apresentava-se distante da compreensão 

destes educadores. 

Todos estes espaços possibilitaram um olhar atento por parte dos pesquisadores, a 

fim de ir além da aparência, buscando a essência do que se apresentava em cada 

processo de intervenção/ação. Para compreendermos a essência de um fenômeno 

faz-se necessário compreendê-lo como um todo, isto não ocorre de forma imediata, 

mas como uma visão de mundo para além do que se mostra de forma fragmentada. 

Este mundo das aparências que parece nos mostrar o todo, não reconhece a essência 

verdadeira. Tal visão de mundo aparente é denominada pseudoconcreticidade, 

segundo Kosik (1995).  

Para isso, foi fundamental um aprofundamento teórico e prático, buscando 

compreender a história da constituição desta comunidade, nas relações micro desta 

com o macro, das suas formas de sociabilidade, do papel da educação destes sujeitos 

para com a comunidade e a forma como compreendiam este espaço. Todos estes 

dados foram sendo socializados e problematizados junto ao grupo de estudos da 

escola, a fim de ir além, de buscar alternativas e de propiciar experiência na direção 

da superação das contradições. 
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1. Intervenções/ações dos subprojetos junto à escola e os desafios da 
construção da Educação do Campo 

 

 

Em um primeiro momento, a fim de que o grupo de professores e funcionários 

pudessem refletir, mais profundamente na realidade onde estavam inseridos enquanto 

profissionais, e muito deles, até mesmo enquanto moradores locais, foi trabalhado a 

trajetória e a concepção de Educação do Campo desde a concretização das  Diretrizes 

Operacionais da  Educação do Campo. O trabalho com a temática da Educação do 

campo possibilitou a grupo de educadores, dialogar sobre um projeto educativo 

diferenciado para as classes populares do campo, de forma a compreender o 

movimento da Educação do Campo, com todas as suas especificidades, com a sua 

pedagogia, fruto da experiência dos movimentos sociais do campo. Buscando 

compreender que a pedagogia da terra, tem o seu papel de reeducar o povo que vive 

no campo a ser um ñguardi«o da terraò e n«o apenas como seu propriet§rio ou quem 

trabalha nela, Caldart (2004). Assim esta comunidade cumpre o papel de fortalecer e 

lutar, contra este modelo hegemônico do capitalismo onde a única prioridade é o lucro 

e não a qualidade de vida deste povo. 

 
Trata-se de educar as pessoas como sujeitos humanos e como sujeitos 
sociais e políticos: intencionalidade no desenvolvimento humano, pensando 
a especificidade da educação da infância, da juventude, da idade adulta, dos 
idosos...; intencionalidade no fortalecimento da identidade de sujeito coletivo, 
no enraizamento social, na formação para novas relações de trabalho, na 
formação da consciência política...; e com uma intencionalidade política 
explícita: não queremos ajudar a formar trabalhadores do campo que se 
conformem ao modelo de agricultura em curso; queremos ajudar a formar 
sujeitos capazes de resistir a este modelo e lutar pela implementação de um 
outro projeto que inclua a todos que estiverem dispostos a trabalhar e viver 
no campo e do campo ( CALDART, 2004, P.34).   

 
 

A questão da concepção da Educação do Campo provocou os educadores a 

repensarem o papel da Escola Wilson Müller para aquela localidade. Afinal, ali estão 

sendo formados os filhos dos trabalhadores do campo, e na atualidade inúmeras 

questões preocupam, no que se diz respeito, a uma vida de oportunidade e de 

qualidade para as futuras gerações.  

A partir desta temática central outros estudos foram tornando-se relevantes e 

importantes de serem debatidos no grupo de estudos da escola, como: A relação 

escola/comunidade; método e conteúdo na organicidade da escola e no trabalho 
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pedagógico; a construção da coletividade na escola do campo; as concepções de 

alfabetização e letramento; a alfabetização de Jovens e adultos, a gestão escolar, 

dentre outros. O desenvolvimento deste grupo de estudos foi umas das atividades 

centrais de intervenção do subprojeto de formação dos sujeitos da escola do/no 

campo. Uma importante atividade realizada por este subprojeto foi à construção das 

memórias e do histórico de vida de cada educador da escola; este foi um momento de 

grande troca entre todos que ali participaram. A atividade foi desenvolvida com a 

finalidade de que aos poucos, estes sujeitos possam vir a construir processos de 

coletividade na escola, e de identidade deste coletivo, ao qual além do 

desenvolvimento da apropriação do conhecimento, este se encontre articulado à 

formação de sujeitos críticos, conscientes de seu papel político, cultural, social, e ao 

mesmo tempo trabalhadores preocupados, com o futuro, com o bem-estar da 

sociedade e de seus grupos, ou seja, solidários ao mundo. (CAPRILES, 1989). 

Para o subprojeto de alfabetização e letramento, as observações no cotidiano da sala 

de aula, tinham como finalidade a compreensão por parte do pesquisador; as formas 

de como eram desenvolvidos os métodos e metodologias trabalhados em sala de 

aula, mostrou-se de extrema importância, pois neste momento foi possível planejar 

uma posterior aplicação da avaliação diagnóstica; a qual foi responsável por 

apresentar os níveis de leitura e escrita em que cada aluno multirrepetente 

encontrava-se. Todo este trabalho nos ajudou a identificar quais as possíveis 

intervenções que poderiam ser feitas com os educadores para possibilitar uma melhor 

compreensão do processo de ensino/aprendizagem na sala de aula. Como 

continuidade, foi realizada uma reflexão com o grupo de professores alfabetizadores. 

A reflexão no momento era: como eles compreendiam os processos de aquisição da 

leitura e da escrita por aparte dos alunos, e de como os dados coletados poderiam 

auxiliar no trabalho de desenvolvimento nas dificuldades de aprendizagem destes 

alunos multirreperentes. O fato de repensar as causas da contínua repetência de 

alguns estudantes, provocou o debate na relação de como a escola se coloca frente 

ao ófracasso escolarô.  Ferreiro e Teberosky (1986) ajuda pensar o fenômeno da 

repetência:  

 
 

[...] quando uma criança fracassa na aprendizagem, a escola lhe oferece 
uma segunda oportunidade: recomeçar o processo de aprendizagem. É 
essa, a solução? Reiterar uma experiência de fracasso em condições 
idênticas não é, por isso, obrigar a criança a repetir seu fracasso? Quantas 
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vezes um sujeito pode repetir seus erros? (FERREIRO; TEBEROSKY, 1986, 
p. 18.) 

 
 

A problematização da dificuldade na aprendizagem, sempre esteve presente nos 

diálogos gerados com os professores e funcionários, as quais muitos ainda, encontrar-

se preocupados e se sentem responsáveis a buscar alternativas para esta questão, e 

em alguns casos, a partir de seus relatos no grupo de estudos; acreditam até mesmo 

que não tiveram a formação adequada, ou ainda de que a escola pública e seus 

profissionais não estão preparados para trabalhar junto a alunos com diferentes  

dificuldades, sendo estas as mais diversas; desde ordem econômica, emocionais, da 

falta de estrutura familiar, e de questões neurológicas ou psicomotoras. 

Aqui também parece ser relevante pensar que a questão do fracasso escolar, 

ultrapassa muitas visões estreitas e de culpabilização do professor ou do aluno. E 

necessário que pensemos como atualmente a escola pública vem desempenhando o 

seu papel na sociedade capitalista, sua funcionalidade social, onde se encontra o 

papel do conhecimento para as classes populares. É preciso aprofundar como hoje a 

escola e seu grupo de professores, tem desenvolvido seu trabalho. O que se 

apresenta é uma educação cada vez mais mercantilizada, e voltada ao ensino do 

óaprender a aprenderô para uma boa funcionalidade da atual configura«o do mundo 

do trabalho, com pouca preocupação na construção do conhecimento pelos sujeitos. 

(DUARTE, 2001). Podemos dizer também, a partir de nossas análises de que a escola 

pública em sua totalidade tornou-se um depósito de problemas sociais, ao qual 

ninguém atualmente quer se responsabilizar. 

Deste modo, a cada caminhada do desenvolvimento da pesquisa novas ações foram 

realizadas, a fim de auxiliar e buscar alternativas possíveis para o aprofundamento 

das questões pertinentes ao contexto escola. Desta forma, na relação 

escola/comunidade, foi possível, possibilitar a criação de um espaço onde se 

oportunizasse não só integrantes da comunidade escolar, mas também 

representantes da comunidade local em geral, pois o que se percebe é uma grande 

falta de oportunidade de ampliação cultural e do aprofundamento da capacidade 

crítica e política, destes sujeitos. Com essa intenção foi possível ser implantado já no 

ano de 2011 o Cine Comunidade. Esta ação teve como propósito, oferecer um espaço 

cultural e ao mesmo tempo questionador, pois a seleção de filmes que foram e 

continuam sendo apresentados tem como foco as relações étnico-raciais, relação com 
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o mundo do trabalho, as relações familiares, etc. A cada sessão se teve uma margem 

de 100 espectadores, sendo que sempre ao final de cada sessão era feito uma rodada 

de debates sobre o assunto principal do filme, porém ainda apresenta certa resistência 

com relação à participação na forma de um diálogo aberto, nos debates propostos. 

Nesta mesma direção, foi construída pelo grupo uma proposta da construção de um 

Seminário da Escola, onde este ano já completará sua 3ª edição. Este Seminário tem 

intencionalidade de oportunizar um espaço de aproximação e troca, das culturas 

Quilombola e Pomerana, como de aprendizado entre alunos, professores, 

funcionários, pais/representantes, comunidade em geral e convidados. A tentativa 

deste projeto tem como foco, aproximar a comunidade em geral da escola, fazendo 

com que o papel da escola seja para além dos bancos escolares e tenha como prática 

a discussão com todos aqueles que integram a Colônia Triunfo e as suas 

problemáticas vivenciadas no seu dia-a-dia.  

O que foi possível constatar até então com ambas as atividades formativas com a 

comunidade, é de que ainda encontra-se muito singela a participação dos sujeitos da 

comunidade nas discussões propostas de cunho político e formador. Para todos ainda 

este espaço, é uma atividade muito nova, e que de certa forma causa bastante 

estranheza, timidez, e muitas das vezes silênciamento, sem saber ao certo de como 

contribuir. Este é um desafio para aqueles que têm o papel de coordenar e encaminhar 

as discussões, o que provoca um intenso processo de reflexão/ação, na direção de 

buscar e provocar há cada seminário novas questões de fundo, na direção de um 

espaço de construção da coletividade e criticidade destes sujeitos, tendo como 

horizontes novas relações sociais, a cada passo mais humanas e comprometidas com 

a transformação social. 

 
 

[...] ainda, trata-se de qualificar os dirigentes, lideranças e pessoas das 
comunidades e assentamentos, na perspectiva da superação dos desafios 
colocados por uma realidade cada vez mais difícil, tanto para a construção 
cotidiana de alternativas, como para a instituição de direitos e para 
transformações em níveis mais profundos, na direção de colocar no centro 
das preocupações o ser concreto e o seu bem-estar. Desse modo a pesquisa, 
para os movimentos sociais, deve propiciar a qualificação da intervenção dos 
militantes nos diferentes espaços de atuação e deve contribuir para o avanço 
da organização como um todo, na perspectiva de superação dos desafios que 
enfrenta. (CALDART E PALUDO, 2006, p. 24) 
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Diante desta compreensão é que se propõe via Escola Wilson Müller, o compromisso 

com a história de luta e organização destes trabalhadores do campo, considerando a 

importância de qualificarmos o processo de ensino/aprendizagem, a partir do registro 

e análise da pesquisa desenvolvida ao longo dos quatro anos de investigação. Com 

isso, tornou-se importante materializar todo este trabalho desenvolvido pelo projeto 

do Observatório da Educação do Campo juntamente com os sujeitos da Escola Wilson 

Müller, na formulação de um material didático, sendo eles: Livro sobre o histórico da 

comunidade; Livro didático, a partir da realidade local; E um documentário relatando 

o cotidiano dos sujeitos da Colônia do Triunfo. Estes materiais apresentam um registro 

da história da comunidade, como também tem a finalidade de ser mais um suporte 

para o desenvolvimento do trabalho pedagógico em sala de aula. 

As realizações de todas estas intervenções representam a possibilidade de ir 

construindo estratégias possíveis, para o desenvolvimento de uma educação do 

campo, voltada à realidade local e na direção do aprofundamento da criticidade e da 

intervenção consciente dos sujeitos. 

 

 

Conclusão 

 

 

Com tudo, a partir deste longo processo de investigação/ação junto a comunidade 

escolar, acompanhado por uma sistemática abordagem teórica, e a fim de responder 

os questionamentos dos subprojetos, podemos chegar a algumas constatações em 

relação à totalidade da Escola Wilson Müller.  

No subprojeto de alfabetização e letramento, foi possíveil detectar as seguintes 

causas em relação ao fenômeno da multirrepetência, enfrentado por os estudantes 

desta escola. a) A língua Pomerana, pois alguns dos alunos Pomeranos chegam à 

escola falando no dialeto Pomerano, e no entanto, a sua alfabetização se dá na língua 

Portuguesa, sendo assim, necessitam compreender toda a complexibilidade da 

língua, que para uns o contato foi mínimo até o seu ingresso a escola; b) As condições 

materiais dos alunos, porque tanto alguns alunos Pomeranos como Quilombolas 

vivem em péssimas condições de vida, o que coloca o rendimento escolar 

comprometido; c) Entraves culturais, pois muitos acreditam que os negros, são burros, 

atrasados ou incapazes, e muito evitam o convívio com os negros. Como vemos em 
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uma fala da mãe do aluno E² quando esta diz: ñDos professores ele gosta, s· que dos 

colegas dele ele não se sente bem, porque ele é o único branco no meio deles e ele 

n«o gosta muito, pois se sente meio diferente no meio dos colegas negrosò. Estas 

questões também geram problemas de baixa autoestima, em relação aos estudos por 

parte dos alunos Quilombolas da escola; d) Metodologia de ensino na sala regular, 

constata-se que a metodologia utilizada não esta dando conta de possibilitar aos 

alunos um ensino significante, e que de conta da realidade destes educandos, a 

professora tem grande preocupação em vencer os conteúdos programáticos, e não 

consegue planejar um trabalho na direção das reais necessidades de aprendizado 

destes alunos. A escola ainda não se sente segura, e nem conta com um coletivo, 

para afirmar à concretude do conteúdo curricular voltado as questões locais. 

Também compreendemos que ouve limites e avanços no desenvolvimento do 

subprojeto da relação escola/comunidade. E é possível dizer que em relação à 

aproximação das culturas que constituem este território e a relação 

escola/comunidade na direção de contribuir para futuros avanços, há limites como: a) 

Ainda percebe-se que há uma relação de naturalização do preconceito étnico-racial, 

Pomeranos e Quilombolas aparentemente apresentam uma boa relação, mas se 

adentramos na questão, é possível de notar que historicamente constitui-se uma 

relação de opressão e principalmente nas relações de trabalho. O presidente do 

Quilombo do Algod«o faz a seguinte firma«o sobre esta quest«o exposta: ños 

Quilombolas para eles s«o bons para trabalhar, para as outras coisas, n«o prestamò. 

b) A questão da propriedade da terra, dos meios de trabalho e da atual configuração 

do agronegócio no campo. Está e uma questão delicada e ao mesmo tempo 

preocupante, pois a colônia Triunfo configura-se como a formação de pequenas 

propriedades agrícolas produtoras de fumo, em quase sua totalidade submetida à 

lógica do agronegócio. Foi possível de se identificar através de uma entrevista no 

posto de saúde da comunidade, de que quase 80% dos sujeitos da comunidade utiliza-

se de medicamentos antidepressivos e para hipertensão. A partir da pesquisa em 

Silva e Xavier 2010 (apud Minist®rio da Sa¼de 2006) que ñA fumicultura exige um 

consumo elevado de agrotóxicos, expondo à vida dos fumicultores e suas famílias a 

riscos de sa¼deò, est§ e uma das quest»es que implicam na qualidade de vida destes 

sujeitos, outras seria a excessiva carga de trabalho. O trabalho na lavoura de fumo 

exige ao máximo do agricultor e de sua família, em todos os processos desde o plantio 

até a colheita. E por último a questão de que Quilombolas sobrevivem do trabalho 



 

 566 

como diaristas nas lavouras dos Pomeranos, as terras ocupadas pelos Quilombolas 

são improprias para o desenvolvimento da agricultura, e isso submete estes sujeitos 

ao trabalho de ópe«oô, sem maiores garantias e possibilidade de um trabalho aut¹nomo 

na agricultura. 

Uma questão que apresenta-se como avanço na relação da escola com a 

comunidade, foi a possibilidade de ir construindo processos de luta, na direção da 

garantia da escola aberta, de sua ampliação e qualificação. Esta caminha de 

reivindicações, e de compromisso com a escola vem crescendo gradativamente, como 

nas assembleias, nas denúncias nos veículos midiáticos, nas mobilizações e nas 

paralizações. O movimento político que vem se construindo junto à comunidade, ainda 

encontra-se muito limitado as discussões e ações voltadas aos interesses imediatos 

e locais, sem problematizar as relações estruturais, que condicionam a atual vida no 

campo. 

E por último, foi possível identificar a partir do subprojeto de formação dos sujeitos da 

escola do/no campo, de que limites como: a) a ampliação da visão social de mundo, 

e uma questão pertinente, sendo necessária a sua continuidade. O trabalho dentro do 

grupo de estudos na escola têm sido fundamental, para desvelar a realidade e juntos 

ir construindo alternativas para a superação das contradições. Tornar o professor um 

pesquisador de seu cotidiano de trabalho, tem apresentando-se como um elemento 

central do protagonismo destes sujeitos; b) a construção da coletividade apresenta-se 

como um elemento central na construção da proposta da Educação do Campo, porém 

na escola ainda encontramos resistência por parte de alguns, de pensar o projeto de 

escola como um todo. De responsabilizar-se com uma nova organização escolar, de 

construir um currículo, um Projeto Político Pedagógico, e o desenvolvimento do 

trabalho pedagógico a partir da necessidade local. Percebe-se um movimento de 

construção de um novo projeto politico pedagógico a partir da proposta da Educação 

do Campo, este processo vem sendo construído junto com a comunidade escolar e já 

apresenta alguns elementos importantes, como: a inclusão das datas comemorativas 

da cultura Pomerana e Quilombola, a apropriação dos elementos da comunidade na 

grade curricular (saber populares), a criação de projetos sobre as relações 

étnico/raciais e um trabalho sobre a cultura Pomerana e seu dialeto. 

Um olhar para o todo da Escola Wilson Müller, nestes últimos quatro anos de 

pesquisa, nos aponta que muitas mudanças aconteceram, e um grande caminho 

começou a ser trilhado, porém muitos são os desafios que se colocam no cotidiano 
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destes sujeitos que se comprometem no dia-a-dia com a formação da classe 

trabalhadora do campo. A Educação do Campo, enquanto um projeto diferenciado 

tem o compromisso da construção do vir-a-ser de todos que com põem este projeto, 

tanto de educação, como de sociedade. Para tanto, a escola necessita do 

compromisso com a formação social e política dos sujeitos do campo, na direção de 

relações mais autônomas, conscientes, criticas frente a realidade e com a capacidade 

de transformação, tendo como horizonte a emancipação humana.  

 

 

Referências 

 

 

CALDART, Roseli Salete, PALUDO, Conceição, DOLL, Johannes. Como se formam 
os sujeitos do campo? Idosos, adultos, jovens, crianças e educadores.   Brasília: 
PRONERA : NEAD, 2006. 
 
CAPRILES, René. Pensamento e Ação no Magistério: Makarenko, o nascimento da 
pedagogia socialista. São Paulo: Ed. Scipione, 1989. 
 
DUARTE Newton. As pedagogias do ñaprender a aprenderò e algumas ilus»es da 
assim chamada sociedade do conhecimento. Revista Brasileira de Educação, Rio 
de Janeiro, nº. 18, Set./Out./Nov./Dez. 2001. Disponível em: 
www.anped.org.br/rbe/.../RBDE18_05_NEWTON DUARTE. pdf. Acesso em: 14 de 
junho de 2014. 
 
FERREIRO, Emilia; TEBEROSKY, Ana. Psicogênese da Língua Escrita. Porto 
Alegre: Artes Médicas, 1985. 
 
KOSIK, Karel. Dialética do Concreto. Rio de Janeiro. Paz e Terra, 1995. 
 
MION, Rejane Aurora; SAITO, Carlos Hiroo (Orgs.). Investigação-ação: mudando o 
trabalho de formar professores. Ponta Grossa: Gráfica Planeta, 2001. 
 
MION, Rejane Aurora; DE BASTOS, Fábio da Purificação. Investigação-ação e a 
Concepção de Cidadania Ativa. In: MION, Rejane Aurora; SAITO, Carlos Hiroo(orgs.). 
Investigação-ação: mudando o trabalho de formar professores. Ponta Grossa: 
Gráfica Planeta, 2001. 
  



 

 568 

CONSTRUINDO ESPAÇOS/DIÁLOGOS PARA SUPERAÇÃO DO FRACASSO 
ESCOLAR: TRABALHO COLABORATIVO DA EQUIPE GESTORA 

 

Carmem Maria Soares Bueno 

Maurício Aires Vieira 

mauriciovieira@unupampa.edu.br 

profcarbueno@gmail.com 

 

Resumo 
 
Este projeto de pesquisa se propôs a pesquisar as causas da retenção e evasão 
escolar no Ensino Médio, traduzidas como fracasso escolar, segundo a visão dos 
alunos e professores, com o propósito de sugerir ações e estratégias que possam 
instrumentalizar os membros da equipe gestora para minimizar esses índices entre os 
estudantes do 1º ano da escola. Foi escolhido este nível de ensino por apresentar o 
maior índice de retenção e evasão em praticamente todas as escolas de Ensino 
Médio. Foram utilizados questionários para definir o perfil dos indivíduos e relacionar 
suas respostas com o referencial bibliográfico analisado. A partir dos dados coletados 
através dos instrumentos de pesquisa e dos indicadores destacados, foram 
programadas as ações a serem desenvolvidas em conjunto com os membros da 
equipe gestora, visando diminuir os índices de evasão e retenção dos discentes. Entre 
as principais causas destacadas tanto por discentes quanto docentes para a retenção, 
sobressaiu o aspectos do desinteresse e da falta de estudo. Durante as intervenções 
previstas estão sendo acompanhados e monitorados os alunos retidos para observar 
as alterações ocorridas durante o processo. As ações foram iniciadas durante o 
primeiro semestre e serão desenvolvidas até o final do ano letivo de 2014, com o 
acompanhamento dos resultados e avaliação ao final deste ano. 
 

Resumen 
 
Este proyecto de pesquisa se propone indagar las causas de las tasas de retención y 
deserción en la escuela secundaria, en opinión de los estudiantes e maestros, sobre 
todo con el fin de proponer acciones y estrategias que pueden equipar a los miembros 
del equipo de gestión para minimizar estas tasas entre los estudiantes del 1º año de 
la escuela. Este nivel de educación fue elegido porque tiene la mayor retención y 
deserción en las escuelas prácticamente todos los altos. Los cuestionarios se utilizan 
para definir el perfil de los individuos y relacionar sus respuestas a las referencias 
bibliográficas analizadas. De los datos recogidos a través de los instrumentos de la 
encuesta y los indicadores en comisión programará las acciones a desarrollar en 
conjunto con los miembros del equipo de gestión con el fin de disminuir las tasas de 
deserción y retención. Entre las principales causas señaladas por tanto los estudiantes 
como los profesores para la retención, se destacaron los aspectos del desinterés y la 
falta de estudio. Durante las intervenciones previstas se está realizando un 
seguimiento y estudiantes supervisados retenidos para observar los cambios durante 
el proceso.Las acciones se desarrollarán preferentemente durante el primer semestre 
de 2014, con el seguimiento de los resultados que se han realizado a finales de este 
año.  
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Palavras-Chave: Retenção, evasão, fracasso escolar. 

Palavras-Chave: Retención, deserción, fracasso escolar. 

 

EIXO 3. Organização do Trabalho Pedagógico nas Escolas Públicas da Educação 

Básica (Projeto Político Pedagógico, Gestão, Currículo, Avaliação, Cultura, Política de 

Acesso e Permanência). 

 

 

A pesquisa serviu de base para o projeto de intervenção que foi subdividido em três 

partes: a parte do Escopo101 desse trabalho, foi baseado nos dados da pesquisa de 

diagnóstico, que foi realizada com os discentes e docentes da Escola Estadual de 

Ensino Médio Dr. Carlos Antônio Kluwe ï Bagé/RS, tendo como foco o levantamento 

dos dados da secretaria da escola sobre os resultados anuais do desempenho escolar 

e sua posterior análise para conhecer os possíveis fatores que causam a retenção e 

a evasão dos alunos do 1º ano do Ensino Médio ï EM, considerando-se a visão 

desses alunos e professores. 

Os índices de retenção e de evasão na Escola Estadual de Ensino Médio Dr. Carlos 

Antônio Kluwe, onde foi desenvolvida esta pesquisa são muito altos, com dados 

históricos superiores a 30% no 1º ano do EM, que podem ser constatados a partir das 

estatísticas de resultados finais comparados desde o ano de 2010, pelos índices do 

programa de processamentos de dados em informática utilizado pela escola ï a 

PROCERGS. 

A PROCERGS é a Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande 

do Sul, que elaborou e atualiza o Programa de Processamento de Dados 

Informatizados utilizado pela Secretaria de Educação nas escolas do Estado do RS. 

Existe por parte da mantenedora e dos órgãos governamentais, mas não pela 

comunidade escolar, pelo menos aparentemente, uma preocupação grande com os 

índices obtidos nos resultados desse nível escolar, onde mais da metade dos alunos 

o 1º ano reprova ou evade a cada período letivo; porém, na prática, ainda não houve 

nenhuma medida concreta para tentar reverter o quadro constatado. 

                                            

101  Expressão que adotamos para esboçar o conjunto de ações que pretendíamos realizar, conforme 
explica Moura e Barbosa (2006), dizendo que é ele é alma do projeto de intervenção, porque expressa 
sua essência e identidade. 
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A segunda parte correspondeu ao Plano de Ação, onde foram propostas as 

estratégias e ações a serem realizadas pela Equipe Diretiva da Escola, acolhendo-se 

algumas sugestões dos próprios alunos e dos docentes, com a finalidade de reduzir 

os índices de evasão e retenção, visando atingir o objetivo geral deste projeto de 

intervenção, com a avaliação final dos resultados a serem expressos num relatório 

das atividades e a comparação dos índices anteriores com os resultados obtidos no 

ano letivo de 2014, através de atividades de acompanhamento e monitoramento. 

As ações educativas previstas para serem realizadas com os discentes, buscaram 

obter uma maior participação deste segmento no processo pedagógico e atividades 

que despertem o gosto dos alunos pela escola e pelo estudo, e ainda, de reuniões de 

estudo e formação a serem realizadas com os professores, sobre os aspectos 

relacionados ao processo de ensino e de aprendizagem, como meio de 

instrumentalizá-los para um melhor desempenho da atividade docente e de despertar 

o interesse dos alunos, além das formas de acompanhamento dos resultados. 

Na terceira parte foram previstos instrumentos de monitoramento e de avaliação, que 

ainda estão sendo construídos e adaptados conforme o andamento das ações 

propostas. 

A Escola Estadual de Ensino Médio Carlos Kluwe foi fundada em 07 de outubro de 

1954, onde se desenvolve o presente projeto, está localizada na Avenida General 

Osório, nº 1439, na cidade de Bagé/RS, e é subordinada a 13ª Coordenadoria de 

Educação do Estado do RS ï 13ª CRE. 

Situada no centro da cidade, é a maior escola de Ensino Médio da região, funciona 

nos três turnos, atende cerca da metade dos alunos ingressantes a cada ano letivo 

nas turmas do 1º ano, e que tiveram seus resultados finais dos últimos três anos assim 

distribuídos: 

 
 
Tabela 1 - Resultados do 1º Ano do Ensino Médio desde 2010 
 

Anos 
Total de 

Alunos da 
Escola 

Total de 
Alunos do 1º 

Ano 

   Alunos 
Aprovados 

Alunos 
Reprovados 

Alunos 
Evadidos 

2010 1492 905 355(39%) 278(31%) 272(30%) 

2011 1474 776 272(35%) 231(30%) 273 (35%) 

2012 1401 725 267(37%) 257 (35%) 201 (28%) 
Fonte: Dados da Secretaria da Escola arquivados pelo PROCERGS. 
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Foram considerados inicialmente nesta pesquisa como sendo retidos, os alunos que 

não avançaram nos estudos, permanecendo no mesmo ano por pelo menos uma vez, 

pelo motivo da reprovação, repetição ou desistência dos estudos, e como evadidos, 

todos os que saíram da escola, por diversos motivos como o cancelamento ou 

trancamento de matrícula, além da transferência para outro educandário. 

Segundo Torres (2000), é considerado repetente o aluno que volta à mesma série no 

ano seguinte, por qualquer razão (...), independente se foi por desempenho 

insuficiente ou por faltas ou por desistência de comparecer à escola, (...) e quem 

processa e analisa essa informação adicional contabiliza com freqüência, como 

ausentes (evasão escolar), alunos que na realidade são repetentes (TORRES, 2000, 

p. 11) 

A autora destaca que há uma espécie de duplicidade de critérios utilizados no Brasil, 

com o uso de duas metodologias diferentes para estimar o fluxo de alunos e que por 

causa dessa situação, os dados referentes à repetência ou número de alunos retidos 

pelo sistema estaria sendo subestimado, enquanto as taxas de evasão seriam 

superestimadas. 

Esta pesquisa pretendeu indicar as possíveis causas da retenção e/ou evasão, aqui 

traduzidos como fracasso escolar, dos alunos do 1º ano do EM, considerando a visão 

e a percepção dos discentes e docentes, além de caracterizar os principais fatores 

que provocam impactos negativos sobre o desempenho deles e que podem ser 

reduzidos ou minimizados por ações constantes dos integrantes do grupo que 

compõem a quadro diretivo da escola, numa ação de planejamento estratégico, 

organizado pela própria equipe gestora, após o detalhamento da pesquisarealizada. 

Justifica-se a realização do presente trabalho também, pelo fato da escola oferecer 

somente o Ensino Médio, recebendo uma diversidade de alunos oriundos das redes 

pública (estadual e municipal) e privada do município, como já foi diagnosticado 

preliminarmente pelas fichas da Secretaria da Escola, que apresentam características 

individuais de aprendizagem e realidades socioeconômicas totalmente distintas, 

tornando-se uma clientela com diferentes níveis de desenvolvimento intelectual. 

Esse fator de grande diversidade demanda um maior espaço de tempo e de 

estratégias para serem reconhecidos pelos professores, e por si próprios em um novo 

cenário da educação básica: o Ensino Médio que, por algumas vezes, traduz um novo 

comportamento, novas atitudes e posturas para os docentes e discentes, pois são 

todos novos na escola. 
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Esta pesquisa se torna necessária e indispensável, numa hipótese inicial, para 

identificar se as principais causas estão relacionadas ao trabalho e às metodologias 

utilizadas pelos professores, aos instrumentos avaliativos aplicados, aos conteúdos 

que são desenvolvidos, às condições econômicas dos alunos, ao sistema educacional 

como um todo, ou a outros fatores ainda não analisados ou detectados. 

É preciso entender de que forma a equipe gestora pode ter um papel mais ativo, para 

programar ações que auxiliem os professores e os alunos a obter um melhor 

desempenho escolar, tendo como resultado a redução dos índices de retenção e 

evasão escolar. Com a caracterização das principais causas que provocam a retenção 

e/ou evasão, as principais causas do denominado fracasso escolar, dos alunos do 1º 

ano do EM, será possível instrumentalizar e sugerir ações ou mudanças à equipe 

gestora, que poderão resultar na melhoria do desempenho dos alunos como um todo. 

Foi definido então, como objetivo geral da pesquisa e posteriormente do  projeto: 

Conhecer as possíveis causas da retenção e evasão, que levam ao fracasso escolar 

no 1º ano do EM da E.E.E.M. Carlos Kluwe ï Bagé/RS, considerando a visão dos 

alunos e dos professores, que poderão ser foco de ações da equipe gestora no ano 

letivo de 2014. 

Como objetivos específicos deste projeto de intervenção destacaram-se os seguintes: 

identificar quais os componentes curriculares em que há maior incidência de retenção 

dos alunos e quais as categorias existentes dentro dos índices de evasão e retenção; 

descrever o tipo de metodologia de ensino e os tipos de instrumentos avaliativos 

adotados por todos os professores do 1º ano; comparar as práticas avaliativas e a 

metodologia adotadas nas disciplinas com maiores e menores índices reprovação; 

identificar quais as principais dificuldades de aprendizagem apontadas pelos alunos; 

verificar qual o percentual de alunos com dificuldades de desempenho e que 

trabalham ou realizam cursos paralelos à formação do Ensino Médio; identificar e 

compreender os fatores internos e externos que mais concorrem para a evasão e 

retenção dos alunos; comparar as causas e dificuldades apontadas pelos estudantes 

e pelos professores; acolher as sugestões dos alunos e professores e propor novas 

ações e estratégias para buscar a melhora da qualidade do trabalho pedagógico e do 

desempenho obtido na escola; 

Os procedimentos de metodologia utilizaram diferentes fontes para coleta de dados, 

permitindo associar aspectos quantitativos e qualitativos, visando fazer a coleta e 

análise de dados numéricos e estatísticos num primeiro momento, depois realizar a 
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observação e análise de aspectos concretos, através dos instrumentos de pesquisa 

aplicados, na busca da compreensão, de forma mais profunda, das causas e motivos 

geradores do fenômeno do fracasso escolar no contexto desta escola. 

A pesquisa foi definida como ñteórico-emp²ricaò, porque as informa»es foram 

levantadas em campo, através de dados documentais e das respostas dos 

instrumentos aplicados, diferentemente dos dados recolhidos em outros tipos de 

pesquisa como as do tipo pesquisa bibliográfica, documental ou eletrônica. 

A metodologia citada foi adotada com objetivo de analisar as categorias existentes 

dentro dos conceitos de evasão e retenção, para descrever o perfil dos alunos nessas 

condições e interpretar o conteúdo dos instrumentos respondidos pelos investigados, 

buscando entender quais são os principais focos de estrangulamento no processo 

desenvolvido pela escola e que geram os dados de altos índices de alunos que ficam 

retidos anualmente na escola. 

Como instrumentos de pesquisa, foram aplicados questionários, devidamente 

validados, assim definidos segundo Gil (2011): 

 
 

A técnica de investigação composta por um conjunto de questões que são 
submetidas a pessoas com o propósito de obter informações sobre 
conhecimentos, crenças, sentimentos, valores, interesses, expectativas, 
aspirações, temores, comportamento presente ou passado, etc (GIL, 2011, p. 
121). 

 
 
O autor entende que o questionário constitui o meio mais rápido e barato de obtenção 

de informações, além de não exigir treinamento de pessoal e garantir o anonimato; de 

diminuir a participação e interferência do pesquisador, e que por esses motivos foi 

escolhido como instrumento principal para esta pesquisa. 

Pela análise desses dados, concluiu-se que esta escola não é atrativa para os nossos 

jovens, sinalizando que a instituição precisa rever suas metodologias, que não estão 

contribuindo para a permanência dos estudantes no educandário, não significando 

que o aluno evade do sistema educacional, mas que ele escolhe outras unidades ou 

redes de ensino que, provavelmente, no seu ponto de vista sejam mais adequadas 

aos seus interesses, conforme expressa Torres (2000): 
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(...) os critérios de qualificação e aprovação podem ser arcaicos e arbitrários, 
por isso a revisão do sistema de avaliação no meio escolar é uma 
necessidade inevitável para enfrentar o problema tanto da aprendizagem 
quanto da repetência (TORRES, 2000, p. 12). 

 
    

De forma bem resumida, os dados coletados nos indicam que a maioria dos alunos 

pesquisados do 1º ano do EM, considerado como retido pela escola, é do sexo 

masculino, estando com sua idade adequada ao ano/série de escolarização, sendo 

oriundo da rede municipal de ensino, sem ter reprovação e nem desistência durante 

o Ensino Fundamental e que não desistiram de estudar nas séries/anos 

anteriores. Com relação à sua organização familiar, pode-se dizer que são famílias 

tradicionais, formadas pelos pais e irmãos, residindo a maioria em bairros da cidade, 

possuindo uma renda média entre 3 e 5 salários mínimos, que apesar de 

considerarem o estudo muito importante, a maioria admite que somente estuda na 

véspera das provas, embora não realize nenhuma atividade relacionada ao trabalho 

paralelo ao estudo e que raramente falta às aulas.A maior parte dos discentes 

pesquisados respondeu que não fazem nenhum curso paralelo à escola, que 

aprendem somente um pouco os conteúdos desenvolvidos em aula e que gostam pelo 

menos um pouco da escola. Eles declararam que seus professores são bem 

comprometidos e que seu relacionamento com eles pode ser considerado bom, assim 

como o material utilizado nas aulas, também foi classificado como bom, o que torna 

essas aulas interessantes para a maioria deles, embora apareça também um 

quantitativo significativo de respostas qualificando-as de pouco interessantes e chatas 

ou monótonas. 

A maioria dos alunos respondeu que escolheu e escola por ser considerada a melhor 

da cidade, indicando que a área das exatas, especialmente Física e Matemática, são 

os componentes curriculares apontados como mais difíceis, destacando-se a parte de 

cálculos e fórmulas, além de dificuldade de compreensão e entendimento do contexto. 

Quanto à escola, vêm o conteúdo com alto grau de dificuldade e que os professores, 

na sua maioria são muito mais exigentes, indicando para a equipe diretiva que 

desejam aulas diferenciadas, com mais vídeos e exercícios variados, o que se supõe 

seja o uso das mídias digitais, com aulas mais interativas e com um acompanhamento 

mais próximo e individualizado dos alunos. E, mesmo sabendo destas dificuldades e 

fragilidades, os próprios discentes apontam essas sugestões, sendo que a maior parte 

deles é consciente de que muitas vezes reprovaram pela falta de estudos e de 
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interesse. Portanto, é necessário mudar a metodologia a fim de tornar as aulas e a 

escola mais atraente a estes jovens. 

Com relação aos alunos definidos como evadidos (os que não estavam mais 

frequentando as aulas regularmente, a partir do início da aplicação do instrumento, 

um número em torno de oitenta discentes) ainda estamos aguardando retorno de 

alguns contatos para definir se a quantidade de respostas obtidas servirá e será válida 

para considerar seus dados nesta pesquisa. 

Analisando os resultados dos dados obtidos nas respostas dos professores, podemos 

concluir que a maioria deles tem mais de quinze anos de serviço e entre três e dez 

anos de atuação nesta escola, tendo desempenhado suas funções em outra escola 

por, há pelo menos quinze anos, sendo que apenas cinco deles nunca atuaram em 

outra unidade escolar, ou seja, já iniciaram trabalhando direto no Ensino Médio. Na 

parte da formação profissional, se equivalem os valores entre Licenciatura e Pós-

Graduação, constatando-se que eles utilizam como estratégias de aulas as técnicas 

exploratórias, embora seja significativo o percentual de aulas expositivas e 

predominam as metodologias de ensino interdisciplinares. Entre os instrumentos de 

avaliação da aprendizagem, predominam as provas escritas, individuais e em grupo, 

os trabalhos escritos em grupos e os registros realizados nos cadernos. Quanto ao 

desempenho e ao baixo rendimento dos alunos, os docentes atribuem à falta de 

interesse, de pré-requisitos e de maturidade dos discentes. Os educadores 

declararam que realizam atividades de recuperação dos conteúdos sempre que 

percebem ser necessário, e sobre os instrumentos de avaliação no período da 

recuperação, concluiu-se que predominam provas e trabalhos escritos individuais, 

além da participação dos estudantes em aula, sendo o seu relacionamento com eles 

considerado ótimo e muito bom. 

Os professores apontaram com as principais dificuldades encontradas a falta de 

interesse e de estudo dos alunos, de pré-requisitos e a baixa carga horária de alguns 

componentes curriculares, que também foram consideradas como principais causas 

da retenção, além da ausência familiar e de metas e objetivos de vida por uma parte 

dos estudantes. Como sugestões para melhorar o desempenho, os docentes 

indicaram a necessidade de mudanças na metodologia e na avaliação da 

aprendizagem a fim de obter mais interesse e mais participação dos discentes, e 

também, dar aulas de reforço e criar hábitos de estudos. Eles responderam ainda, que 
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sua principal dificuldade nesta escola é a falta de reuniões de planejamento, a carga 

de trabalho e a baixa carga horária. 

Quando falamos de fracasso escolar, um termo bastante difundido, mas que no 

entendimento de alguns autores, não seria o ideal para ser utilizado nessa situação, 

estamos nos referindo a um baixo rendimento escolar dos alunos, com seguidas 

reprovações e o abandono prematuro dos estudos, que pode ser uma conseqüência 

das reprovações. Esse fracasso escolar pode ser considerado uma espécie de 

ñtrag®dia anunciadaò se forem consideradas determinadas condi»es existentes no 

sistema educacional brasileiro sobre aqueles conhecidos como os alunos em situação 

de risco. 

Consideramos neste trabalho que está em situação de risco aquele indivíduo que 

ainda não enveredou para o mundo da marginalidade, mas que tem grandes chances 

de se perder e abandonar os estudos. 

Pelo relatório da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico ï 

OCDE (1998), uma das Agências da Organização das Nações Unidas - ONU, o 

fracasso escolar abrange desde os alunos com baixo rendimento, que não conseguem 

alcançar um nível mínimo de conhecimento durante sua escolarização, os que 

abandonam ou não terminam sua educação para obter o título de conclusão, bem 

como ainda, os casos de adultos que sofrem as consequências sociais e profissionais 

de uma preparação inadequada e ineficiente para a vida. 

Segundo Marchesi e Pérez (2003), a OCDE já desenvolveu projetos relacionados ao 

combate do fracasso escolar, na tentativa de dimensionar a problemática entre seus 

membros, cujos estudos chegaram a, pelo menos três conclusões: 

 
 

A diferença no rendimento dos melhores e dos piores estudantes num mesmo 
grau equivale a algo entre dois e cinco anos de escolaridade... O abandono 
da escola antes do término do ciclo obrigatório tem implicações 
determinantes para o desempenho profissional do indivíduo... O maior risco 
de marginalização, desemprego ou baixas remunerações já não se limita aos 
que não terminaram o ensino fundamental. A obtenção de um emprego 
estável com remuneração adequada parece requerer um nível de 
conhecimentos e habilidades correspondentes ao ensino médio (MARCHESI 
e PÉREZ, 2003, p 45). 

 
 

Conforme eles dizem, o problema do fracasso escolar envolve uma série de níveis 

sociais, que estão diretamente relacionados como a sociedade, a família, o sistema 

educacional, as escolas, o ensino em sala de aula e a disposição dos alunos, e que, 
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portanto seus efeitos são da responsabilidade de todos os envolvidos no sistema 

educativo. 

Para a sociedade em geral e a comunidade escolar, a retenção é aceita como algo 

natural, um componente inerente e inevitável do processo de aprendizagem, porém, 

para os especialistas, estatísticos e economistas, os índices de retenção, 

especialmente no Ensino Médio, são indicadores da ineficiência e da incapacidade do 

sistema educativo do país. 

A retenção e a evasão escolar podem ser interpretadas como uma negação ao direito 

à educação de qualidade para todos, embora isso esteja previsto na legislação de 

forma tão bem constituída e articulada entre a Constituição Federal ï CF/88, no 

Estatuto da Criança e do Adolescente ï ECA e nos Parâmetros Curriculares 

Nacionaisï PCNs, que são as principais normas e orientações sobre esta área no 

Brasil, mas que, ainda não se efetivaram na prática, sendo apenas aplicadas algumas 

políticas paliativas, que não atacam as verdadeiras causas do problema e que não 

produzem os efeitos desejados e necessários sobre essa questão. 

O estado da arte sobre o fracasso escolar nos indica que, pelos estudos já realizados 

sobre seus fatores ou aspectos que provocam esse fenômeno, podem ser divididos 

em quatro eixos ou vertentes, conforme Angelucci et al (2004): 

 
 

Revelaram-se vertentes que compreendem o fracasso escolar como as 
seguintes formas: o problema essencialmente psíquico culpabilizando o 
aluno; o problema meramente técnico de má formação dos professores; a 
questão institucional do sistema excludente; a questão a fundamentalmente 
política das relações de poder estabelecidas na escola (ANGELUCCI et al, 
2004, p.51). 

 
 

Consideramos que todos esses fatores se conjugam para contribuir no resultado 

negativo que conduz ao denominado fracasso escolar, porém, há que se 

considerar como sendo mais pesados e decisivos os aspectos referentes às 

questões institucional e política, pois estes compõem o sistema político, social e 

econômico vigente, sendo fruto de uma ideologia e da metodologia educacional 

existente no país desde os tempos coloniais. 

Entendemos que esse efeito resulta especialmente da questão institucional, pelo 

modo como o planejamento é efetuado e aplicado, além das avaliações utilizadas 

pelas instituições educacionais, pois as escolas foram criadas e programadas para 

contribuir na manutenção da ordem vigorante, o que se comprova pela implantação 
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de algumas políticas públicas atuais, aonde tudo vem pronto a cabe aos professores 

apenas executar o que é decidido pelos pesquisadores, com ideias vindas inclusive 

de fora do país e muitas sendo bem alheias à nossa realidade educacional. 

Mais recentemente, entende-se o contexto do fracasso na escola como a 

conjugação de diversos fatores, conforme diz Giúdice, (2009): 

 
 

Conceitualmente, o fracasso escolar é entendido como um desajuste 
produzido em algum ponto do sistema educativo seja na formação do 
docente, na exigência dos conteúdos, na fragmentação curricular ou, ainda, 
nas possibilidades oferecidas aos alunos para o aprendizado. É difícil de ser 
definido e compreendido por se tratar de um fenômeno que não é natural, 
mas resultado das condições de interação entre a proposta de ensino, a 
assimilação do aprendizado por parte dos alunos, os modelos ou métodos de 
ensino e de avaliação, além do contexto escolar e familiar (GIÚDICE, 2009, 
p.2). 

 
 

Conforme Gentili (2005), essa, por assim dizer ñfalta de °xitoò na aprendizagem 

escolar, que representa uma negação da cidadania, leva à formação de um problema 

social de grandes extensões, embora se manifeste de forma individual, sugere-se que 

as causas do problema estão em outro lugar que não os indivíduos, mas são estes 

que mais as refletem do que as determinam. 

Dessa maneira, um número significativo de indivíduos fica prejudicado: os alunos têm 

o prejuízo pelo tempo que desperdiçaram ficando retidos sem necessidade na escola; 

os pais, que se desiludem e passam a desconfiar da capacidade intelectual e produtiva 

de seus filhos; os professores, que até adoecem por se considerarem incapazes de 

lidar com as exigências dessa realidade; e, a sociedade, que desvaloriza e 

desacredita da escola pública como um serviço que deveria atender bem a todos, 

gerando-se um infindável jogo de poder entre os que podem e os que não podem 

pagar pela educação, que acaba se tornando uma mercadoria negociável pela tão 

desejada ñqualidade idealò. 

Esse aspecto fica expresso bem claro no texto de Marchesi e Pérez (2003), onde eles 

declaram: 

 
 

Socialmente, a repetência reforça o círculo vicioso das baixas expectativas, 
do baixo rendimento, da baixa auto-estima e do fracasso escolar. Os pais 
interpretam as baixas qualificações de seus filhos como um sinal de sua 
incapacidade para aprender. Dessa forma, a repetência reforça as piores 
expectativas dos pais em relação a seus filhos, seu futuro e sua própria 
condição familiar (MARCHESI e PÉREZ, 2003, p.39). 
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Apesar de não ser desejado, o fracasso ocorre e precisa do compromisso de todos os 

envolvidos no processo educacional para que seja superado e transformado em êxito 

para a maioria dos estudantes. Assim está expresso Rovira (2004): 

 
 

Estamos pois, afirmando que, quando ocorre fracasso escolar, alguma 
política educativa ou alguma prática escolar não funciona como deveria; que, 
portanto devem ser reparadas; que se devem estudar e denunciar as lógicas 
perversas que o geram, e que devemos nos comprometer em sua 
transformação... Mas o fracasso não é um fenômeno humano não desejado. 
Em muitos casos, obedece a certas lógicas de exclusão que prejudicam 
algumas camadas sociais e beneficiam outros grupos, inclusive nos casos 
em que ninguém parece ser o responsável pelos fatos (ROVIRA, 2004, p. 84). 

 
 

Conforme Vieira (2009), a educação é o único meio de uma pessoa buscar a 

superação das suas limitações. Para alunos carentes, mais do que para quaisquer 

outras, a escola tem que ser eficiente na efetivação de uma aprendizagem com 

qualidade. Para tanto, é preciso que professores repensem o seu fazer pedagógico, 

planejando sua ação a partir da realidade em que atuam. 

O Plano de Ação teve por finalidade executar ações que visam atender aos 

indicadores apontados na pesquisa, pelo grupo de alunos retidos e professores, com 

objetivo principal de incentivar e construir hábitos de estudo, além de obter maior 

interesse pelas atividades desenvolvidas em sala de aula e na escola. Foram previstas 

quatro atividades básicas, conforme resumo da Tabela 2, sendo que poderão surgir 

outras possibilidades a partir da participação desses estudantes, que serão 

novamente chamados a se manifestar e dar opiniões sobre este projeto. 
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Tabela 2 ï Propostas de Ações de Intervenção com os Alunos 
 
 

Indicadores Títulos Objetivos Ações 

1. Maior 
acompanhamento aos 

alunos 
Rodas de Conversa 

Elevar a autoestima, ouvir 
os estudantes e valorizar o 

estudo 

Dinâmicas em sala de 
aula realizadas pelo SOE 

2. Falta de estudo, de 
interesse e de 
compreensão 

Sessões/Oficinas  
de Cinema 

Desenvolver habilidades 
de participação, 
organização e 
interpretação 

Sessões e oficinas de 
cinema e de criação de 

vídeos 

3. Aprender só um 
pouco os conteúdos 

de aula 

Sondagem 
diagnóstica 

Diagnosticar o nível de 
aprendizagem e os pré-
requisitos ou lacunas no 

desenvolvimento 

Exercícios de Sondagem 
e acompanhamento do 

desempenho 

4. Dificuldades de 
compreensão e de 

explicação 

(Re) Criando o 
Estudo 

Melhorar o desempenho 
nas áreas/componentes 

com dificuldades 

Formação de grupos de 
estudos de Matemática e 

Ciências da Natureza 

 
Fonte: Dados primários elaborados a partir da aplicação do instrumento de pesquisa dos alunos retidos. 

 

 

Com relação aos professores, um dos indicadores apontou na questão que abordou 

as principais dificuldades encontradas na escola, a falta de reuniões de planejamento 

e, como forma de melhorar o rendimento dos alunos, a necessidade de mudanças na 

metodologia e na forma de avaliação dos processos de ensinagem dos discentes, o 

que nos indicou a necessidade de realizar sessões de estudos para intrumentalizá-los 

com recursos visando suprir essas dificuldades. A partir destes indicadores serão 

realizadas pelo menos quatro reuniões com os professores, em forma de sessões de 

estudos, onde serão destacados os aspectos sobre objetivos e planejamento didático, 

estratégias de ensinagem e formas de avaliação, que serão discutidos e analisados 

para auxiliar no aperfeiçoamento do trabalho dos educadores. 
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Tabela 3 ï Propostas de Ações de Intervenção com os Professores 
 

Indicadores Título Objetivo Ação 

1. Falta de reuniões de 
planejamento 

Por que e para que 
planejar? 

Refletir sobre as 
finalidades e atualizar o 

planejamento 

Sessão de estudo 
sobre planejamento e 

definição clara de 
objetivos 

2. Necessidade de 
obter maior interesse 

dos alunos 

(Re) Criando boas 
aulas 

Instrumentalizar os 
professores com novas 
técnicas e estratégias 

para a sala de aula 

Sessão de estudo 
sobre as Técnicas de 

Ensinagem 

3. Necessidade de 
modificar a metodologia 

e a avaliação 

Desatando o ñn·ò da 
avaliação 

Discutir as 
características e 

finalidades da avaliação 

Sessão de estudos 
sobre avaliação da 

aprendizagem 

Fonte: Dados primários elaborados a partir da aplicação do instrumento de pesquisa dos professores. 

 

 

As ações formuladas e que serão executadas no Plano da Ação visam a qualificação 

da atuação dos membros da equipe gestora como forma de agir para tentar diminuir 

e prevenir a retenção e evasão na escola. Serão desenvolvidas propostas de 

intervenção que busquem instrumentalizar o trabalho pedagógico dos professores 

com objetivo de despertar o interesse dos alunos pelo estudo, e também meios de 

valorizar os bons hábitos de estudo entre os estudantes. 

Na etapa da Avaliação das Ações previstas, propomos estratégias a serem adotadas 

no monitoramento das propostas a serem executadas no Plano de Ação. 

A partir dos vídeos e da colaboração de alunos e professores, surgiu a idéia de se 

criar um jornal escolar, boletins informativos e um perfil virtual, com assuntos atuais e 

de interesses dos jovens, que estão sendo produzidos com a coordenação da 

pesquisadora. 

Os resultados estão sendo acompanhados com ações de monitoramento durante o 

processo de aplicação da intervenção e da avaliação do desempenho, além da 

participação efetiva dos alunos nas atividades propostas neste projeto e na sala de 

aula, bem como pela utilização dos recursos e instrumentos oferecidos aos 

professores nas atividades que foram sugeridas. 

Pretende-se reduzir em pelo menos trinta por cento, a quantidade de alunos retidos 

no ano de 2014 e continuar reduzindo os índices nos próximos anos, considerando 

que as ações realizadas com os alunos deverão continuar sendo efetivadas pela 

equipe gestora nos próximos períodos letivos. 

Ainda estão sendo elaborados outros instrumentos de monitoramento e avaliação, que 

visam refletir sobre os diversos aspectos relacionados com a intervenção prevista. 
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Resumo  

 
O presente trabalho, produto de um processo metodológico de estudo de caso que 
utilizou a pesquisa bibliográfica e documental dentro da análise Hermenêutico-
histórico-crítica que trata sobre os desfechos sociais da presença do Capitalismo na 
Amazônia, em que o processo de exclusão, particularmente das crianças e jovens 
provenientes das classes pobres, do operariado, onde os mecanismos industriais no 
afã de lucro e da ganância do ter determinam a desestruturação social, que na 
Amazônia se deu inicialmente, não apenas com as famílias urbanas, mas também 
com os grupos indígenas, entre suas diferentes etnias e suas diferentes formas de 
relacionamento. Nesse horizonte, as crianças desvalidas aparecem inicialmente como 
um problema social e de polícia a ser resolvido, sendo tratadas neste contexto como 
perigosas e antissociais; e hoje vistas como crianças em situação de risco, tratadas e 
admitidas em um processo educacional inclusivo, criado numa situação similar ao do 
surgimento da industrialização na Europa, (Turim-Itália) pelo fundador da ordem 
Salesiana Dom Bosco e Madre Mazzarello, que no caso da Amazônia, na cidade de 
Manaus vem se concretizando na Casa Mamãe Margarida, obra de acolhimento e 
reinserção social escolar para meninas vítimas de violência, de exploração, desvalidas 
e pobres, com as quais as Filhas de Maria Auxiliadora ï FMA, irmãs salesianas, 
exercitam os princípios do amor cristão, da dialogicidade, da cidadania e da 
construção identitária com o objetivo de reencluí-las socialmente.   
 

Resumen 

 
El trabajo presente, produto de um processo metodológico de estúdio de caso que 
utilizo la investigación bibliográfica y documental dentro del análisis Hermenêutico-
histórico-crítico trata de las consecuencias sociales de la presencia del Capitalismo 
en la Amazonía, en el que el processo de exclusión, particularmente de los niños y 
jovenes originários de las clases pobres, del operariado, donde los mecanismos 
industriales, el afan por el lucro y la miopia del tener determina la desestruturación 
social para el caso de la Amazonía, inicialmente  se dio no tan solo de las famílias 
urbanas, sino de grupos indígenas, de etnias y de las relaciones entre ellas. En esse 
horizonte, los niños desvalidosaparecen como um problema social de índole policial a 
ser solucionado, tratando esos niños como peligrosas y antisociales; de outra parte, 
hoy esos niños pasan a ser vistos como pobres em situación de risgo, tratadas y 
admitidas dentro de um processo educacional inclusivo, que fuera creado em situación 
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similar com la aparición de la industrialización en Europa, Itália-Turim), por el fundador 
de la orden Salesiana, Don Bosco y la Madre Mazzarello que para el caso de la 
Amazonía y Manaus se concretiza en la Casa Mamãe Margarida, obra de acogida y 
reinserción social-escolar para niñas víctimas de violencia, de explotación, desvalidas 
y pobres, com las cuales, las Hijas de Maria Auxiliadora ï HMA, Hermanas Salesianas 
ejercitan los principios del amor Cristiano, de la dialogicidade, de la ciudadanía y de 
la construcción de identidad y de inclusión social con el objetivo de reincluilas 
socialmente.   
Palavras-chave: Capitalismo. Exclusão. Inclusão Escolar. 

Palabras llave: Capitalismo. Exclusión, Inclusión Escolar. 

 

Eixo 3. Organização do Trabalho Pedagógico nas Escolas Públicas da Educação 
Básica (Projeto Político Pedagógico, Gestão, Currículo, Avaliação, Cultura, Política de 
Acesso e Permanência).  
 

 

Introdução 

 

 

Produto de uma dissertação em educação no ano de 2012 com o tema: A Teoria do 

Cotidiano de Agnes Heller e a Prática Pedagógica da Casa Mamãe Margarida: Um 

Projeto Educacional para Meninas em Situação de Risco Pessoal e Social, este 

documento está permeado pela análise Hermenêutico-histórico-crítica, onde a 

exclusão provocada pelo Capitalismo nos incitou ao estudo de formas de resistência 

contestatária por meio da educação inclusiva.  

No Capitalismo faz-se evidente uma tendência desumana que se arvora como uma 

virtude, o egoísmo centrado no ter, dessa virtude se depreende o anseio por ter ainda 

mais, consumir mais e explorar mais, sem perceber que esse caminho não leva a 

lugar nenhum, a não ser o da destruição da harmonia social e da harmonia do homem 

com a natureza. No Capitalismo instala-se o rapto do que foi dado ao homem 

gratuitamente pela sua própria condição humana, como um processo legítimo e 

natural. 

Tudo foi dado ao homem de graça, a vida, a liberdade, a felicidade, a possibilidade de 

comunicação com seu semelhante, primeiro através da palavra dita, pronunciada, com 

que nomeou o mundo, as coisas, ordenou o caos que se apresentava a ele, depois 

veio a palavra escrita e nela a reflexão sobre o seu próprio discurso. 
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Nessa gratuidade, também apareceu como parte fundamental, o ego, o próprio, o 

idêntico, a identidade, a segurança de saber-se pertencente a determinado grupo 

humano, que se reflete no que ele faz e no que ele é, e no qual participa de outra 

maneira na construção das formas de ser do grupo, nas maneiras de responder aos 

desafios que o meio apresenta para a criatividade e a capacidade de luta do mesmo, 

na identidade, na identificação, na serenidade, na harmonia de pertencer a uma dada 

cultura, que contrasta com outras manifestações culturais semelhantes, mas 

diferentes, e por diferentes necessárias na construção do próprio. 

Do contraste que surge no espelho do Outro, tem a imagem e a sumula de imagens, 

do que é ser humano e do que não corresponde, e das nuances que isso representa 

na hierarquização do Outro, dos Outros. 

Nesse processo de diferenciação, de alteridade, e em função do que pode ou não 

pode ser trazido para si, para o convívio, se dá a inclusão, ou a exclusão; interesses 

de diversas índoles se projetam na negociação que se dá inclusive pela via das armas, 

da violência e até pela negação total do Outro e de suas diferenças, como aconteceu 

no decorrer da história da humanidade, e acontece na atualidade nas guerras de 

limpeza étinica-religiosa que testemunhamos.    

Mas falando da inclusão escolar, se trata apenas de trazer o diferente para o convívio 

com as crianças ditas normais na sala de aula? No sentido de demonstrar nossa 

sensibilidade humanista ou como um exercício do espírito cristão, ou melhor, 

pensando num futuro filho diferente, ou por casualidade, incluir porque est§ na ñmodaò 

através dos discursos e das políticas educacionais, sem ir mais além do verbo? 

As implicações do incluir devem nascer da consciência da graça, na que tudo nós foi 

dado, e que por consequência nada nos pertence, ainda que certos níveis de egoísmo 

sejam necessários para o Eu, para a vida, para a paz e a harmonia desse pequeno 

núcleo social a que pertencemos primariamente, que é a família, nesse sentido é 

legítimo pensar também em certos níveis de exclusão legítima, que diz respeito ao 

que nós devemos afastar, devido sua condição de nocividade e de perigo para nós, 

nossa família e para a sociedade como um todo. 

Essa exclusão social vista como um momento remedial, cujo fim é a inclusão, falamos 

aqui, daqueles seres humanos e de seus projetos de evidente natureza antissocial: 

criminosos de diversas índoles, fanáticos, racistas, violadores, pedófilos, adictos a 

drogas pesadas, corruptos e outros. 
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Já na inclusão escolar é a interação entre semelhantes, diferentes uns dos outros, que 

deve gerar frutos para todos, entendendo que essa escolaridade inclusiva é parte de 

um projeto maior, da sociedade inclusiva, onde também se pensa a inclusão e a 

exclusão em função do benefício social maior. 

Na escola inclusiva, produto de uma sociedade inclusiva, a diferença humana ali 

presente, não representa perigo algum para ninguém, pelo contrário, representa uma 

riqueza que permitirá aos alunos, gestores, professores e demais funcionários a 

crescerem continuamente; os desafios que a diversidade humana representa, devem 

ser atendidos por todos os membros da sociedade, pais, professores, gestores, a 

comunidade em que a escola se situa, por meio das políticas educacionais e dos 

estudiosos do tema. 

Na escola inclusiva o constrangimento por ser diferente não pode existir, em virtude 

de ela ter como base didática a diferença que permeia os diversos grupos humanos 

na escola e a flexibilidade criativa de todos os atores da educação inclusiva como 

norma; ningu®m deve ser visto como ñcoitadinhoò em uma escola inclusiva por sua 

condição de diferente, uma escola que possa contar com o apoio real do Estado no 

cumprimento da lei da educação para todos. 

O Brasil, assim como outros países em desenvolvimento, possui um índice alarmante 

de crianças e adolescentes em situações de risco pessoal e social, onde muitas vezes, 

vivenciam mais de uma situação de risco, sendo elas constituídas na maioria das 

vezes pelas crianças trabalhadoras, as exploradas sexualmente (comercialmente ou 

não), as deficientes, as envolvidas com a rua, as discriminadas pela identidade étnica 

ou religiosa ou por gênero, as em conflito com a lei, as institucionalizadas, entre 

outras. 

Mesmo com fatores adversos como o tamanho da capital amazonense em área 

territorial e densidade humana, o grande contraste entre as classes sociais existentes, 

os índices de desenvolvimento humano muito variado entre as regiões do município, 

e ainda a dificuldade de acesso, nas últimas décadas Manaus tem se tornado uma 

das cidades brasileiras que mais se desenvolve, adquirindo um alto índice 

populacional por conta de dois fatores fundamentais: o êxodo rural e a migração de 

outros estados. 

Vale ressaltar que as crianças com desvios sociais de conduta, que antes eram vistas 

como delinquentes, hoje são definidas como crianças vitimadas socialmente e que 

legalmente devem receber tratamento especial e ser incluídas no processo 
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educacional como crianças com necessidades educacionais especiais, o que 

acontece com as meninas da Casa Mamãe Margarida na zona Leste de Manaus, 

sobre a qual se realiza esta reflexão, levando-se em conta que a prática pedagógica 

da mesma inclui e integra suas alunas.  

A população de baixa renda se torna principal vítima e também em muitos casos, por 

sua condição humana (desumana) como a principal envolvida fazendo de seus pares, 

suas vítimas, onde percebemos a existência de um círculo vicioso, ou seja, crianças 

que vivem em situação de miséria serão os pais das futuras crianças que herdarão 

mais miséria, abandono e marginalização.  

 
 
ñPara compreender o que significa a perversidade do modo de acumulação 
capitalista, basta olhar lá onde ele se impôs: No terceiro Mundo. Três quartas 
partes da área capitalista na Ásia, África e América Latina, vivem um 
capitalismo dependente e associado. Nesses lugares predominam a pobreza 
da maioria da população em condições de vida muito piores que no tempo da 
escravatura, em termos de dieta, mortalidade infantil e expectativa de vida- 
pelo menos no meu país, o Brasil. Ontem os pobres sentiam-se oprimidos, 
mas tinham esperança. Hoje continuam oprimidos e, por causa da opressão 
que sempre cresce, muitos se sentem sem esperanaò (Leonardo Boff, 2008, 
p. 126). 

 
 

O Sistema Capitalista Liberal e O Estado Liberal tem uma dívida com os cidadãos que 

de um lado foram explorados, tiveram suas famílias destruídas, suas culturas 

minimizadas e foram alienados de suas próprias capacidades produtivas e criativas, 

de outro lado, foram abandonados pelo Estado que tem a função de proteger, educar 

e cuidar de seus cidadãos, construindo assim, uma dívida que ainda nem sequer foi 

iniciado o pagamento a essas populações pobres, doentes, famintas e sem trabalho 

que formam as massas urbanas de hoje, dentro as quais temos as crianças em 

situação de risco pessoal e social; levando em conta que as deficiências e as 

diferenças, no sentido cognitivo não são próprias de uma classe social e sim produto 

de processos perversos de produção. 

Na prática são poucas as experiências pedagógicas de inclusão na região Amazônica, 

pela complexidade que implica tal empreendimento, uma delas é a experiência 

desenvolvida no cotidiano pedagógico da Instituição Salesiana Casa Mamãe 

Margarida, onde se desenvolveu nossa pesquisa. Nessa Instituição converge o 

caráter pastoral fundamentado no amor cristão (Protagonismo de Dom Bosco), o 

sentido histórico-político da reflexão do cotidiano de Agnes Heller, os princípios 
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libertários e antropológicos de Paulo Freire e as Teorias Construtivistas de Piaget e 

Vygotsky, além de uma metodologia na perspectiva inclusiva que permeia todas as 

ações da escola, respeitando as Diretrizes Nacionais de Educação Inclusiva. 

A Casa Mamãe Margarida é uma Instituição de caráter filantrópico, social, educacional 

e religioso, sem fins lucrativos, dirigidas pelas Filhas de Maria Auxiliadora (Irmãs 

Salesianas), mantida através de convênios e da doação de benfeitores. As meninas 

atendidas são oriundas de famílias com problemas econômicos e sociais que refletem 

diretamente em sua formação básica, educação e orientação familiar, levando-as às 

ruas em busca de alternativas de vida, onde muitas vezes, são induzidas ao vício, à 

marginalidade e à prostituição. 

As meninas atendidas na Casa Mamãe Margarida têm entre 06 a 18 anos e 

geralmente são vítimas de pobreza econômica, discriminação, abandono, exclusão, 

analfabetismo, maus-tratos, exploração sexual, exploração do trabalho infantil, vícios 

(alcoolismo e fumo), galeras, e chegam à instituição por encaminhamentos do juizado 

da Infância e da Juventude, Conselhos tutelares entre outros e pela sua própria 

vontade.  

Para entender as possibilidades de uma escola inclusiva no Amazonas é necessário 

explicitar as raízes históricas da infância em função dos processos de produção na 

região, que questões foram essenciais para as mudanças no conceito de infância no 

Brasil e na região, quais as relações entre a história do conceito de infância e as 

possibilidades da inclusão na região amazônica, e uma terceira pergunta seria, de que 

maneira a Casa Mamãe Margarida leva em conta em sua prática pedagógica inclusiva 

esses elementos históricos? 

Essas questões serão norteadoras dessa reflexão, que pensamos seja de real 

importância para compreender a inclusão e a inclusão na região amazônica, dentro 

de suas peculiaridades e dentro de sua história, visto que acreditamos que cada 

espaço social constrói suas problemáticas e suas soluções conforme suas 

características e heterogeneidades.  

Onde estão? Como vivem? O que fazem nossas crianças? E de maneira específica: 

Como foram e como estão sendo tratadas no mundo, no Brasil, na Amazônia, 

especificamente em Manaus? Estas questões estarão sendo abordadas neste 

capítulo que num primeiro momento apresenta uma breve abordagem dos aspectos 

históricos construídos em torno da criança e ou infância, desde a concepção grega 

até o século XXI; O segundo momento traz a breve visão da infância no contexto 



 

 591 

brasileiro e na Amazônia e por fim, a criança na cidade de Manaus, relatando um 

pouco das condições em que estas se encontram hoje. 

Uma primeira questão que trazemos a discussão: O que é a Infância? O que é ser 

criança?  Como a criança foi inserida no mercado de trabalho ao longo dos processos 

históricos da humanidade? 

O Conceito de Infância tem muitas outras conotações, como podemos perceber no 

texto: 

 
 

No singular, a infância seria um conceito, uma representação, um tipo ideal a 
caracterizar elementos comuns às diferentes crianças. Mas encontra-se 
também o inverso, a subdivisão em infâncias, quando surgem propostas para 
a infância material ou moralmente abandonada, para a infância pobre, 
delinquente etc. Como contraponto, a criança torna-se a categoria genérica, 
por exemplo, como objeto da investigação psicológica. Às vezes, a expressão 
infância refere-se às crianças dos setores dominantes, quando se atribui a 
esses setores a primazia dos sentimentos e das práticas que caracterizam 
este conceito ou representação. Outras vezes, a infância representa as 
crianças pobres, objeto das políticas sociais (FREITAS e KUHLMANN, 2002, 
p.8).  

 
 

Ser criança no decurso da história das sociedades envolveu muitas mudanças devido 

à relação com as culturas, relações de classe, de gênero e étnicas. Em alguns 

períodos foram praticamente invisíveis ou anônimas, no caso da idade medieval, onde 

não havia preocupação em oferecer a elas um tratamento diferenciado e nem em 

educá-las de modo diferente, pois ao serem desmamadas ou pouco depois disso 

passavam a fazer parte do mundo dos adultos convivendo de igual para igual, ou seja, 

vestindo-se, falando, participando dos trabalhos e jogos dos mesmos. Só enquanto 

bebê de colo lhes era dada uma aten«o diferenciada com os ñpaparicosò que 

conforme Ariès, 1981 eram comparados à graça que tinham os filhotes de animais.   

Quem são as crianças amazônicas? O que as caracteriza? O que mudou em suas 

histórias desde a conquista e a imposição dos colonizadores? Como produzem 

culturas? Como constroem aprendizagens? Como a sociedade as trata? 

Possivelmente não encontremos respostas a todas essas reflexões, pois talvez a elas 

ainda não foram atingidas um certo nível de estudo, pesquisa e discussão suficientes  

que de fato mereçam. 

Conforme o padre Fernão Cardim em sua obra Tratados da Terra e Gente do Brasil 

publicada em 1925, se reportando aos indígenas diz que: 
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Os pais não tem cousa que mais amem que os filhos, e quem a seus filhos 
faz algum bem, tem dos pais quanto quer; as mães os trazem em uns 
pedaços de redes, a que chamam typóya, de ordinário os trazem às costas 
ou na ilharga escarranchados, e com eles andam por onde quer que vão, com 
eles às costas trabalhão por calmas, chuvas e frio; nenhum gênero de castigo 
têm para os filhos (ALTMAN In: DEL PRIORE, 2004, p.232).  

 
 

Liberdade, afetividade, responsabilidade, brincadeira e conhecimento possivelmente 

tenham sido características do ser criança antes da chegada dos portugueses às 

sociedades indígenas da época. Ainda conforme Altman a mulher indígena ao dar a 

luz é objeto de cuidado dos parentes, cabendo ao pai os rituais de iniciação da criança, 

já imersa na vida e na natureza, onde as vozes dos animais, o brilho do sol e o farfalhar 

das folhas secas formam o mundo das descobertas iniciais. 

Os primeiros brinquedos produzidos para as crianças indígenas pelas mães seriam: 

os chocalhos, formado por cascas de frutas secas, penas de aves coloridas, conchas 

e ossinhos de animais; miniaturas de barro imitando animais e os homens sem a 

cabeça e sem as extremidades para torná-los menos quebradiços; bonecas de argila 

já produzidas pelas próprias crianças, as quais tinham grandes seios e nádegas 

imitando as mulheres adultas e também, as figuras de animais entalhadas em madeira 

e no barro que muito alegravam o dia- a- dia dos pequenos. 

Vale ressaltar que na cultura indígena sempre houve um tratamento diferenciado para 

a criança e o jovem, onde uma pessoa mais velha ao se dirigir a criança, agacha-se 

para estar a sua altura, como forma de respeito e estima. Mesmo com a cultura dos 

ritos de passagem, que para o homem branco muitas vezes pareça violento, e os 

trabalhos que as crianças realizam ao acompanharem seus pais ou os mais velhos do 

grupo, que se constitui na forma de educar e aprender indígena, fica evidente que a 

criança indígena sempre foi merecedora de atenção especial dentro de seu grupo, na 

maioria dos grupos indígenas.  

Com a chegada dos europeus, as populações nativas da Amazônia desenvolveram 

culturalmente formas próprias de conceber a infância e de tratar as crianças desde o 

primeiro momento de seu nascimento, até como forma de resistência.  

 
 

Numa Amazônia maciçamente indígena, uma das estratégias iniciais de 
dominação e controle dessas populações foi a utilização da educação formal, 
principalmente daquela direcionada às crianças. Estas eram retiradas de 
suas aldeias de origem e mesmo do seio familiar e colocadas nas aldeias 
missionárias, onde eram submetidas ao aprendizado de uma língua comum 
(o Nhengatu) e doutrinadas nos fundamentos da Igreja Católica e nos hábitos 
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e costumes ocidentais. Ali aprendiam a ler e escrever e também a dominar 
algum ofício. Porém essa era uma realidade que predominava apenas nas 
aldeias missionárias, já que nas aldeias sob o controle dos colonos leigos não 
havia essa preocupação (PINHEIRO In CERQUINHO, 2006, P. 72).  
 

 
No entanto o ñSelvagemò n«o se entregou a domina«o de forma passiva, pelo 

contrário, inconformado com o trabalho exaustivo e na tentativa de proteger os seus 

abre caminhos, cria alternativas de navegação, adentram as florestas, igapós, lagos 

e luta até a morte, resultando num grande número de crianças órfãs, e na 

desestruturação das famílias indígenas.  

Na América toda resistência aos invasores é um fato histórico, do Novo México até a 

Patagônia, e que se desenvolve contra o invasor desde os primeiros momentos do 

encontro, e de diferentes maneiras é contestado pelos peninsulares utilizando armas 

até então desconhecidas pelos indígenas: a mentira, a declaração sob tortura, o terror 

de um além povoado de tormentos para os heréticos  e não submissos, e para 

desventura dos povoados, dos princ²pios  contidos no ñ O Principe de Nicolai 

Maquiavelò  com certeza o Best seller do momento da conquista.   

O quadro de liberdade, alegria, afetividade, proteção que era garantido às crianças 

indígenas, no idílico mundo que Colombo descobriu agora é mudado para imagens 

de crianças dilaceradas pela pobreza, maltrapilhas, famintas, a vagar sem rumo pelos 

núcleos coloniais ou vivendo em núcleos familiares alternativos. Nesse contexto 

tornam-se um ñproblemaò a ser resolvido. 

Em 1850 a Província do Amazonas, já desmembrada da Província do Pará, viveu 

momentos em sua economia que aumentarão mais ainda o índice de crianças pobres, 

órfãs e abandonadas, tornando necessária a criação de instituições que cuidassem, 

ou melhor, que desenvolvessem o controle social das mesmas e em torná-las ñ¼teis e 

produtivasò. Ent«o se idealiza em Manaus uma escola voltada para o ensino de of²cios, 

o Estabelecimento dos Educandos Artífices em 1858. 

No entanto, o que de fato preocupava não era a educação dessa classe e sim, 

prepará-los para o trabalho na lavoura, pois só assim tornar-se-iam ñcidad«os ¼teis e 

produtivosò; enquanto que para os filhos de uma minoria, o ensino era dado por 

professores particulares ou estudavam em escolas portuguesas. 

Segundo Sobrinho 2007, No início do séc. XIX os indígenas ainda viviam praticamente 

da mesma forma que viviam no Brasil Colônia, ou seja, por meio dos descimentos 

para as missões e do trabalho escravo. Na passagem do sec. XIX para o XX, em 
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função da sede dos caucheiros, balateiros e seringueiros pela exploração da borracha, 

os indígenas tiveram suas aldeias saqueadas, incendiadas e suas mulheres e 

crianças sequestradas e aliciadas.  

 
 
[...] otros habitantes del médio rio Caquetá, afirmaban que recordar lós 
crimenes que lós caucheros comieteron con sus antiguos les genera ira, 
coraje, indignaci·n. Um hombre uitoto de Araracuara me dec²a: ñHablar de 
los hechos del caucho es mui triste, es doloroso, me hace dar rabia ( TOBON, 
2008, p.48). 

 
 

Esse quadro permanece até o colapso da economia da borracha que conforme 

Sobrinho apud Ribeiro 2007 foi a salvação dos remanescentes indígenas, os quais 

subsistiram a época de fome na Amazônia devido sua habilidade na lavoura de 

subsistência, na caça e na coleta.  

 
 
A lo largo de la historia económica del Amazonas, la población indígena ha 
participado en cada etapa flexibilizando sus estratégias de subsistencia y 
adaptándolas a cada situación. Los câmbios em la economia y la evolución 
en las formas de subsistência se han dado em todos los niveles, no solo en 
las formas de uso de los recursos y la introducción de práticas foráneas, sino 
en la aparición de nuevos recursos y agentes que se han vuelto tan 
disponibles como necesarios en las formas de vida de la población (OSORIO, 
2008, p. 157). 

 
 

Ainda nesta época na cidade de Tefé existia um Seminário, onde era oferecido ginasial 

para homens e o convento católico Santa Tereza com aulas e internato para as 

mulheres. A estrutura de ensino no Amazonas só foi modificada significativamente no 

governo militar, através de políticas intervencionistas que impulsionaram novamente 

o crescimento da cidade de Manaus e consequentemente a ampliação da rede pública 

de ensino na capital e no interior. 

No contexto do Capitalismo emergente se inicia o processo de massificação do ensino 

com objetivo de formar a mão de obra para atuar no chão de fábrica da nascente 

indústria de Manaus, ocasionando a precarização do trabalho do professor e perda da 

qualidade do ensino público, se tornando mais uma das instituições públicas que não 

foram suficientes para atender a demanda desse período. Vale ressaltar que A 

Secretaria Municipal de Educação de Manaus ï SEMED ï surgirá apenas em 1971, 

atendendo a principio as zonas mais distantes do centro da cidade e as áreas rurais 

mais populosas. 
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Antes da implantação da Zona Franca a luta pela terra entre indígenas, agricultores, 

pescadores e caboclos que foram obrigados a deixar as mesmas e suas ocupações 

anteriores em função da manutenção da indústria, que além da mão de obra 

abundante para o exercito de reseva, necessitava também da exploração das riquezas 

naturais existente em suas terras, fatores que praticamente obrigava-os a tornarem-

se operários em virtude de terem sido expulsos de suas terras e quase nada poderem 

fazer, eles também eram levados pela ilusão de que trazendo seus filhos para estudar 

na capital lhes garantiriam um futuro melhor. 

Em 1967, com a reestruturação da Zona Franca de Manaus e o processo de 

desenvolvimento econômico do Amazonas, com base na indústria, priorizou o fator 

econômico e a intenção do governo federal em direcionar a migração para os grandes 

centros urbanos com objetivo de diminuir os conflitos sociais em função da luta pela 

terra no nordeste do Brasil, ou seja, mais uma vez o aspecto social não foi levado em 

conta. Pois como ressalta,  

 
 

o sistema capitalista constantemente sofistica, aperfeiçoa a divisão social do 
trabalho e a realidade social, reconfiguram-na sob novas formas, daí a 
necessidade de observá-la atentando para os movimentos, que com o tempo 
vão ganhando novos contornos e significados, portanto, enfrentar tais 
interpretações envolve partir de uma visão sólida de produção social do 
espaço, historicamente determinado, resultante dos conflitos e consensos 
que se estruturam em torno do ambiente construído (SILVA apud BRANDÃO, 
2007, p. 15).  

 
 

A autora chama atenção para o desafio de perceber e desvelar essas relações através 

do entendimento das contradições que constituíram a realidade concreta do objeto em 

questão, ou seja, as políticas de planejamento dos anos 60 para o Amazonas, sua 

relação com a educação e com suas consequências para a sociedade e 

particularmente para as crianças pobres. 

Uma das mais graves consequências sociais foi a falta de legislação educacional na 

situação em que se encontravam as famílias, tanto no sentido econômico, quanto em 

relação a crise dos valores familiares, os quais a industrialização por sua própria 

natureza traz. 

Em relação à legislação brasileira para a criança e o adolescente, Segundo Moura In: 

Del Priore 2004, só a partir de 1830, o Brasil deixa de seguir as convenções de 

Portugal e passa a produzir suas próprias leis, as quais nas primeiras décadas do sec. 

XIX possuíam enfoque assistencialista e estabeleceu, prioritariamente, a menor idade 
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penal a partir dos 14 anos de idade. Na metade do mesmo século passa a direcionar 

sua preocupação para o aspecto educacional, em que nas primeiras décadas da 

República as crianças pobres passam a ser vistas como perigosas, necessitando de 

proteção e correção, como medida preventiva para os problemas sociais futuros, ou 

seja, as leis educativas também passam a se utilizar do caráter corretivo. 

Na Amazônia a realidade das crianças e adolescentes não era muito diferente das do 

resto do país, pois fatores como a herança da dizimação indígena no processo de 

colonização, que deixou um alto índice de crianças órfãs e desamparadas, e ainda as 

consequências do período áureo da borracha que trouxe muitos imigrantes e suas 

famílias com a ilusão de poder compartilhar das riquezas da época faz com que as 

ruas das principais cidades da região sejam palco da triste condição de crianças e 

adolescentes.  

 
 

Eu falo com o coração nas mãos, vendo aquele quadro que diariamente 
passa pelos meus olhos: crianças famintas, abandonadas maltratadas, 
seviciadas, sifilíticas, tuberculosas, paludadas, verminóticas, raquíticas, 
desalimentadas, maltrapilhas; esposas com filhos abandonadas por maridos 
indignos, tipos de baixa esfera moral, crápulas sem cotação social alguma; 
velhinhas desabrigadas, mães que solicitam repatriamento de filhos; pobres 
que imploram esmolas, livros de estudos para seus  filhos, roupas para 
crianças, leite, remédios, etc; mulheres que solicitam o internamento de 
menores em colégios; crianças desnutridas que querem autorização para o 
trabalho; defloramentos; estupros, pederastia; menores oligofrénicos, loucos, 
predelinquentes, analfabetos, fujões, vadios, etc, - e suplico-vos para o 
melhor aparelhamento da justiaò   ( ARAĐJO, 1940, p. 10;11 apud 
PINHEIRO, 2006).  

 
 

A partir dos trabalhos de André Vidal Araújo, primeiro Juiz de Menores do Amazonas, 

figura importante na história da infância do Estado, que trabalhou incessantemente 

para a melhoria do tratamento de crianças em situação de abandono da época, 

defendia que os altos índices de criminalidade infantil se davam principalmente em 

função das desigualdades sociais em que viviam, contrariando a opinião da maioria 

das autoridades que defendiam a clausura dos menores em função da falta de moral. 

Uma de suas obras mais importantes foi Proteção à Infância e a Juventude no 

Amazonas de Hoje, em que descreve a organização do juizado de menores do Estado 

do Amazonas, fundado em 1935, destacando a redução do índice de vadiagem e o 

aumento do índice de delinquência infantil, fato que vinha sendo ignorado pela 

sociedade da época, pois,  
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[...]as causas que encaminhavam as crianças para a delinquência, antes de 
serem de caráter biológico ou psicológico, tratava-se de falha de uma 
organização social. Ele conclama a sociedade e os diversos saberes 
científicos a lutarem contra a delinquência infantil que, no seu entender, era 
bastante diferente que lutar contra os menores considerados delinquentes, 
que era o que vinha sendo proposto até então. Para Araújo, a delinquência 
estaria relacionada ao abandono, a pobreza, a desestruturação da família, as 
doenças, e o álcool, ou seja, a delinquência estaria relacionada às 
desigualdades sociais e não somente a quest«o moralò (PESSOA,  2010, p. 
36). 

 
 

Como juiz, Vidal de Araújo, centrou seus interesses sobre a delinquência infantil, 

sendo consciente do papel das diferentes ciências no combate a esse flagelo social, 

produto das diferenças de classe. 

No trabalho de Marcia Eliane Alves Souza e Mello, é analisado o encaminhamento da 

mão de obra infantil para o trabalho em Manaus, como prévia capacitação profissional 

de crianças de oito a doze anos de idade livre e desvalidas em boas condições 

sanitárias. A autora mostra a rigidez disciplinar e o controle rigoroso nos horários pré-

estabelecidos, com pouco tempo para o descanso e recompensas como forma de 

estímulos a observância aos regulamentos. 

Para Pinheiro 2006 a educação dos indígenas correspondia as estratégias burguesas 

em dois sentidos, primeiro era preparar as crianças para o trabalho e segundo era 

manter os pais indígenas na cidade, para tê-los como mão de obra cativa.  Para ela, 

a educação jesuítica tinha o objetivo de introjetar os hábitos dos brancos nas crianças 

indígenas, provocando consequências imediatas como famílias desestruturadas, 

populações perambulantes pelas ruas das cidades (adultos e crianças). E a partir 

desta situação foram criadas as instituições de ensino primário e prático com o objetivo 

de capacitar meninos e meninas, separadamente, onde os meninos eram capacitados 

para o trabalho nas oficinas e no comércio e para as meninas as prendas domésticas. 

A rua constitui o lugar onde preferencialmente as crianças pobres desenvolvem sua 

precária infância, e como foi falado anteriormente, o lócus onde suas formas culturais 

próprias são construídas, e que corresponde ao seu primeiro espaço didático, em uma 

escola da vida, da qual não podem ser retirados de maneira gratuita, e sim, colocar 

esse espaço como meio imediato da própria escolarização inclusiva, como é feito na 

prática pedagógica da Casa Mamãe Margarida; da rua e das histórias de vida ali 

vividas, com suas alegrias e suas dores surge a possibilidade da conscientização e 

da real libertação.  
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Através da pesquisa constatamos que os princípios metodológicos da Casa Mamãe 

Margarida se constituem na crença do Protagonismo Juvenil de Dom Bosco, que vê o 

jovem como um sujeito ativo e agente de sua própria história, acreditando em suas 

potencialidades e possibilidades; como também, na Pedagogia do Encontro, que tem 

como base o Sistema Preventivo, envolvendo um grande sentimento (amor fraterno) 

e consci°ncia do ñlimiteò, em que a menina deve se ver como ser inacabado (Eu), 

reconhecendo a importancia do ñOutroò, e que n«o se pode sozinho, e sim, unindo-se 

fraternalmente em um processo de complementa«o, ou seja, tecendo ñredes de 

solidariedaò de (N·s) segundo o Projeto Pol²tico Pedag·gico da Casa Mam«e 

Margarida (s/d).  

A Casa Mamãe Margarida estrutura sua ação social priorizando a construção do Eu 

na sua relação com o Outro e necessesáriamente com o Nós social. Neste sentido o 

cotidiano e sua estrutura na formação da consciência para si são partes importantes 

da ideologia da casa Casa Mamãe Margarida, ainda que não esteja explicita na 

metodologia pedagógica, ela etstá perpassada pela construção crítica da consciência, 

no sentido da subjetividade, para o caso, atropelada, negada, pela realidade massante 

das crianças em situação social de risco. 

Foi possível perceber então, que existem relações significantes entre uma educação 

pela cotidianidade segundo Heller e a pedagogia desenvolvida pela Casa Mamãe 

Margarida, onde a cotidianidade, os projetos de vida, a consciência crítica do 

individual particular e o exercício de uma práxis construtora do sujeito e do 

conhecimento de sua própria realidade são categorias comuns entre a teoria de Heller 

e a Prática Pedagógica da Casa. 

Outro ponto importante verificado foi a convergencia existente entre o Construtivismo 

Biológico de Piaget e o Construtivismo Cultural de Vygotsky e as questões filosófico-

políticas da estrutura da Cotidianidade de Agnes Heller, possibilitando uma educação 

que parta da reflexão da cotidianidade e da cultura para a estruturação desta faceta 

do pós-construtivismo. 

Ficou constatado que as atividades da instituição são planejadas a partir da reflexão 

da cotidianidade dos sujeitos escolares e da gestão da escola, o que percebemos 

através de conversas informais com diretor, pedagogo, professores, assistente social, 

psicóloga, irmãs e outros funcionários, assim como, por meio de pesquisa nas salas 

de aula e nos outros setores, aplicação de questionários e análise documental (Projeto 
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Político Pedagógico), que existe a convicção de uma prática que prioriza o 

conhecimento da realidade das meninas. 

É fato que desde a chegada de cada menina a Casa Mamãe Margarida, sua história 

de vida e sua realidade são preocupação constante, pois é a partir dessas informações 

ou da coleta de dados pelo setor de Assistência Social, irmãs, professores, psicólogos 

e outros funcionários, e externamente, com a procura dos responsáveis pelo serviço 

de assistência social, que se dá inicio e desenvolvimento do trabalho que considera a 

razão, a igualdade entre as pessoas, o amor, a intuição, a receptividade, o 

desenvolvimento das potencialidades da alma humana, e também suas aptidões, 

expressas na criação de produtos artesanais, aspectos esses, que juntos constituem 

o cotidiano da Pedagogia Preventiva Salesiana da Casa Mamãe Margarida. 

A partir das informações sobre as meninas, todos passam a contribuir para que elas 

mesmas possam reconstruir sua história de vida, ou seja, nas palavras do PPP, para 

que elas possam ñrecolher os pedaços de vida que caíram no caminho e remontá-laò. 

Percebemos que de posse dessas informações cada setor desenvolve estratégias 

com especificidades de sua área e em conjunto, ou seja, de forma interdisciplinar, 

decidem e colocam em prática ações e projetos que desenvolvem as aptidões 

científicas, culturais, artísticas e manuais que concomitantemente, produzem 

conhecimento científico, subjetividade, identidade e consciência de si e para si, 

proporcionando condições para que cada menina redescubra/descubra valores 

humanos e éticos que a torne protagonistas de uma nova sociedade. 

 

 

Conclusão 

 

 

O resgate da condição histórica dos sujeitos no trabalho com crianças e adolescentes 

que a Casa Mamãe Margarida desenvolve, ultrapassa as condições colocadas 

tradicionalmente pelas academias em função das metodologias inclusivas, onde por 

fora dos condicionamentos democráticos e dentro do campo de força dos princípios 

curriculares nacionais, a Casa Mamãe Margarida por meio de suas pedagogas, 

assistente social, psicólogas, religiosas, professores e gestores reconstroem no 

cotidiano escolar os modos cristãos, numa realidade dinâmica que desafia a 

sensibilidade e a criatividade por fora de modelos pedagógicos cristalizados, para 
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fazer uma reinserção social digna a partir da história de vida das meninas, de seu 

sentido crítico, da estruturação do Eu individual e social, e ainda da consciência de si 

como uma forma de resistência social a exclusão Capitalista na Amazônia. 
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Resumo 

 
A educação possui um papel fundamental para a formação do ser humano, visando à 
preparação de seres participantes e comprometidos com a transformação da 
sociedade. Faz-se ainda mais premente para o educador orientar os alunos para a 
compreensão, valorização e atuação positiva sobre o contexto espaço-ambiental em 
que vivem, identificando suas problemáticas e engajando-se na busca de soluções 
efetivas e sustentáveis para as mesmas, o que se reveste de especificidade no tocante 
à educação em meio rural. Neste contexto, a educação ambiental precisa aliar-se às 
diversas áreas do conhecimento humano e ao reconhecimento dos saberes 
empíricos, a fim de promover a compreensão, sem descaracterizar a cultura 
campesina. Com base nessas considerações, a presente proposta de estudo tem por 
objetivo geral: Compreender a percepção dos educandos do 4º e 5º anos da E. M. 
São Francisco em relação ao meio em que estão inseridos e a inter-relação com os 
conhecimentos construídos na referida escola; e como objetivos específicos: - 
Caracterizar as especificidades do trabalho com educação ambiental na escola; - 
Investigar as percepções dos educandos sobre o meio em que vivem; - Desenvolver 
e avaliar uma experiência em Educação Ambiental que busca articular a Geografia à 
realidade do assentamento. A metodologia privilegiada foi a pesquisa participante, 
obtendo informações necessárias através da realização de atividades com os alunos, 
que foram analisadas com o referencial teórico, relacionando a teoria e a prática. 
Concluindo a importância do educador conhecer a realidade onde o aluno está 
inserido, na sua comunidade, trabalhar com o contexto social, suas relações e 
interações na sociedade, tornando o ensino mais significativo. 
 

Abstract 

 
Education has a key role in the formation of the human being, aimed at preparing 
participants beings and committed to the transformation of society. It is even more 
important for the teacher to guide students to understanding, appreciation and positive 
action on the space - environmental context in which they live, identifying their 
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problems and engaging in the search for effective and sustainable solutions for the 
same, which is of specificity with regard to education in rural areas. In this context, 
environmental education needs to ally itself with the various areas of human 
knowledge and recognition of empirical knowledge, to promote understanding, not 
disfigure the peasant culture. Based on these considerations , this proposed study, the 
perceptions of the rural school environment and teaching the discipline of geography, 
developed in the 4th and 5th years at a public school in rural community of settlers, 
aims general : investigate the possibilities of perception of students of 4th and 5th 
years of E. M. San Francisco in relation to the environment in which they live and the 
interrelationship with the knowledge built in this school , and specific objectives : - 
Identify the specifics of working with environmental education in school ; - Reviewing 
teaching trends applied in the discipline of geography ; - Discuss the methodologies 
used in the construction of knowledge: - to investigate the perceptions of students 
about the environment in which they live; - Adapt teaching geography to the reality of 
the field; - Work geographical knowledge through educational projects .. The prime 
methodology was action research, bibliographic and field, obtaining necessary 
information by conducting activities with the students, which were analyzed, with the 
theoretical framework was made between theory and practice. 
Palavras-chave: Educação ambiental. Escola do campo. Ensino de geografia. Cultura 
campesina. 
Keywords: Environmental education. Field school. Geography education. Peasant 
culture. 
 

Eixo de debate: Organização do Trabalho Pedagógico nas Escolas Públicas da 
Educação Básica (Projeto Político Pedagógico, Gestão, Currículo, Avaliação, Cultura, 
Política de Acesso e Permanência). 
 

 

Introdução 

 

 

O ensino de Geografia possui um papel fundamental para a formação do educando, 

na busca de um ser participante e comprometido com a transformação da sociedade. 

A partir do desenvolvimento da criticidade do aluno, torna-se possível a 

contextualização do momento atual, nos espaços urbano e rural, que enfrenta vários 

problemas e conflitos, pois o professor deveria trabalhar os conteúdos interligados 

com a realidade dos alunos, dando ênfase ao estudo do lugar. 

A história da luta pela terra vem de longa data, originando vencidos e vencedores. 

Utilizar formas de violência como contratar jagunços e pistoleiros para matar não é um 

expediente dos grileiros e latifundiários dos tempos atuais, mas retrocede ao início da 

organização feudal, onde a questão rural enfrentava vários problemas. Uma das 
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formas de minimizar os conflitos é a formação de assentamentos rurais, onde ocorre 

uma redistribuição de terras consideradas improdutivas, e sem infraestrutura.  

A Geografia como Ciência objetiva o estudo do espaço produzido entre o homem e o 

meio. Aparecem com o tempo várias definições de Geografia como ciência, porém a 

causa é uma só: a relação do homem e as transformações produzidas no espaço 

geográfico. 

Nesse sentido, acredita-se que o ensino de Geografia possa ajudar a mudar essa 

realidade de exclusão social e degradação ambiental, pois o estudo da disciplina 

representa a preocupação de diversos estudiosos em busca de subsídios para 

construção de um ensino de Geografia crítico e reflexivo. 

A educação ambiental na escola está inserida em uma perspectiva formal de 

construção de conhecimentos, observação da realidade, análise, reflexão e 

descoberta de meios de atuação transformadora. 

Este estudo traz como tema as percepções em relação ao ambiente escolar do meio 

rural e o ensino da disciplina de Geografia, desenvolvidas nos 4º e 5º anos na Escola 

Municipal São Francisco, Assentamento Alvorada, no município de Júlio de Castilhos, 

RS. 

A pesquisa partiu do questionamento ñO ensino na escola do campo est§ sendo 

construído, contextualizado, de forma adequada à realidade dos alunos? 

O que a escola pode fazer para que as atividades pedagógicas despertem no aluno 

um olhar sobre o meio ambiente em que vive, valorizando o espaço e suas relações 

sociais e políticas.  

Para tanto, justifica-se a realização da presente pesquisa, pois a construção do 

conhecimento sistematizado se dá formalmente na escola, associada ao 

desenvolvimento de valores éticos.  Neste processo, é importante que a identidade 

individual, social e cultural do aluno seja respeitada e valorizada, de modo a fazer que 

se reconheça e fortaleça o lugar de cada um no mundo e em sua comunidade. 

Apresente pesquisa tem como objetivo geral: Compreender a percepção dos 

educandos do 4º e 5º anos da Escola Municipal São Francisco em relação ao meio 

em que estão inseridos e a inter-relação com os conhecimentos construídos na 

referida escola do campo, situada em um assentamento rural de Júlio de 

Castilhos/RS; e como objetivos específicos: - Caracterizar as especificidades do 

trabalho com educação ambiental em uma escola do campo em comunidade de 

assentados; - Investigar as percepções dos educandos sobre o meio em que vivem; - 
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Desenvolver e avaliar uma experiência em Educação Ambiental que busca articular a 

Geografia à realidade do assentamento. 

Sendo uma pesquisa participante, em que o sujeito da pesquisa é o mesmo sujeito da 

escola. Esta pesquisa investigou como é trabalhada a problemática ambiental na 

Escola Municipal Fundamental São Francisco no município de Júlio de Castilhos, RS, 

pois a mesma irá contribuir para estudos no ensino de Geografia uma vez que envolve 

a compreensão de como se desenvolve a prática pedagógica em escolas do campo.  

Neste estudo, propõe-se a utilizar o método de abordagem dialético cuja 

intencionalidade de estudo é estabelecer a contextualização do problema a ser 

pesquisado: O ensino de geografia na escola do campo está sendo construído de 

forma adequada à realidade dos alunos?  

Foi realizado este estudo a partir de quatro momentos: Em um primeiro momento, 

ocorreu um levantamento bibliográfico, versando a leitura e fichamento de textos 

relevantes para a realização deste estudo, procurando-se, sempre que possível, 

contemplar os textos estudados durante o curso. Num segundo momento, realizou-se 

a pesquisa de campo, compreendendo a realização de observações e aplicações de 

atividades diretamente com os educandos das turmas de 4º e 5º anos na Escola 

Municipal São Francisco, localizada no Assentamento Alvorada, na qual a 

pesquisadora é professora e regente das turmas participantes da pesquisa, obtendo 

informações necessárias para serem analisadas e juntamente com o referencial 

teórico possibilitando a relação entre teoria e a prática. Atividades de saída de campo 

para observar e conhecer melhor o meio em que vivem, destacando as produções 

locais, agressão que o meio sofre pela ação do homem, entrevista com um pai que é 

atuante na comunidade que nos relatou a história do assentamento, dificuldades que 

enfrentaram no período em que estiveram acampados, como foi a instalação das 

famílias, hoje quais os problemas que o assentamento enfrenta, entre outras 

perguntas que foram feitas pelos alunos. Uma visita ao acampamento, atividade que 

envolveu todos os alunos e professores da escola, serviu para que os alunos 

entrassem em contato com a realidade dos acampados, conversaram, fizeram 

perguntas espontâneas, sem um pré-roteiro. Também construção e aplicação de uma 

entrevista com os pais sobre o meio ambiente, com perguntas elaboradas juntamente 

com os alunos. Montagem de maquete representando uma sanga para produzir a 

observação e reflexão sobre ações possíveis para evitar a erosão e restaurar esse e 

outros recursos hídricos entre outras atividades, procurando identificar a concepção 
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sobre meio ambiente que cada um possui do mesmo, sua relação com a terra e 

expectativa para o futuro. 

O terceiro momento compreendeu a sistematização das observações realizadas, 

analisando-se os mesmos com base nas leituras e reflexões previamente realizadas 

no momento inicial do estudo. Relacionando o que foi observado na prática com o que 

foi construído durante as aulas teóricas ministrada no curso de pós-graduação.  

O quarto momento realizou-se a redação do texto final, incluindo as revisões e 

possíveis reescritas do mesmo, refletindo sobre a realidade observada, e os possíveis 

caminhos que a escola pode buscar para que a mesma seja vista como parte do 

assentamento construída pela comunidade escolar de forma integradora, tornando os 

alunos como agentes responsáveis pela construção do conhecimento. 

Os capítulos da dissertação foram expostos com informações referentes à pesquisa, 

reflexão e discussões referentes às percepções sobre o ambiente. 

A questão do espaço rural e suas particularidades serão expostas no primeiro 

capítulo, caracterizar esse espaço, as lutas pela terra. Também destacar a educação 

do campo e suas particularidades, objetivos, com intuito de embasar a discussão e 

análise da estrutura educacional. 

Quais são as diretrizes para a Educação do Campo, como é desenvolvida essa 

educação. Como se dá o processo educativo em escolas rurais, destacando as 

metodologias utilizadas pelos educadores estarão presentes na discussão desse 

capítulo, com o objetivo de possibilitar a compreensão da situação atual da educação 

em escolas rurais em comunidades de assentamento, destacando suas possibilidades 

e perspectivas. 

No segundo capítulo será apresentado o conceito de Educação Ambiental, sua 

trajetória ao longo do tempo, caracterização, sua abordagem na escola pesquisada. 

Sua relação com os conhecimentos trabalhados em sala de aula e com a identidade 

local. A importância de se trabalhar a Educação Ambiental para desenvolver a reflexão 

e o senso crítico nos educandos. Como é pautada a problemática ambiental nas 

escolas rurais. 

Uma análise e discussão do trabalho realizado na Escola Municipal São Francisco 

está descrito no terceiro capítulo, juntamente com a caracterização local, 

caracterização das turmas de 4º e 5º anos, histórico da escola, bem como o relato e 

reflexões das atividades desenvolvidas. 
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As principais ideias e reflexões da pesquisa são apresentadas nas Considerações 

Finais. Reflexão sobre a realidade da educação praticada na escola situada em um 

assentamento rural, demonstrando assim a caminhada da escola em busca de uma 

escola, em que a educação praticada seja a educação do campo, na qual os 

educandos passem a serem sujeitos participantes e construtores de uma nova 

realidade. 

 

 

Espaço rural 

 

 

Concentra-se este enfoque na questão agrária, posse e uso da terra, a questão 

cidadania com as lutas pela posse da terra, e as lutas pela infraestrutura e o cultivo 

da terra. 

Conforme De David (2008, p. 210): 

 
 

O atendimento dessas necessidades pode advir de uma reforma agrária 
inserida no bojo das políticas públicas, nas quais, além da redistribuição de 
terras, se garanta o apoio aos pequenos agricultores. Nesse contexto, 
incluem-se as políticas agrícolas contra perdas decorrentes de fatores 
naturais e preços mínimos, entre outras medidas, assegurando a cada 
agricultor uma renda mínima que lhe possibilite o progresso econômico e 
social.   

 
 
O desenvolvimento rural, hoje estabelecido, incide sobre os homens e mulheres do 

campo, principalmente os pequenos proprietários e os assentados, que são 

essencialmente ligados ao meio rural e com suas famílias, formam pequenos grupos 

e com outras famílias e outros grupos formam vilarejos, cidades, cooperativas, 

escolas, etc. 

De acordo com Mitsue (2001) o Brasil é um país marcado pela estrutura capitalista, 

pois grandes extensões de terras se concentram nas mãos de apenas alguns 

indivíduos, os chamados latifundiários. No intuito de modificar essa realidade e na 

busca de igualdade entre os homens na divisão da terra, surgem grupos com ideais 

igualitários que, por meio de movimentos sociais começam a lutar por seus ideais. 

O Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra surgiu em 1978 (BARROS, 2007, 

p. 71) quando agricultores arruinados financeiramente, nos estados do Rio Grande do 
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Sul e Santa Catarina, começaram a ocupar latifúndios. No Rio Grande do Sul, a luta 

começou quando famílias do norte do estado, das cidades de Ronda Alta e Sarandi 

foram expulsas de suas terras devido a conflitos com tribos indígenas, que exigiam a 

desocupação das terras. 

 

 

Espaço rural no Município de Júlio de Castilhos 

 

 

Analisando o município de Júlio de Castilhos através de dados da Secretaria da 

Agricultura e Desenvolvimento Econômico do município observa-se que a economia 

do mesmo se destaca na produção de soja, milho e de trigo e criação de bovino de 

corte e/ ou de leite, destacando-se a integração lavoura/pecuária.  

De acordo com Moreira (2008, p. 17): 

 
 
Embora Júlio de Castilhos seja considerada uma cidade de pequeno porte, 
ela tem relevância para a economia gaúcha, em razão da expressiva 
produção agrícola, pois um total de 55,40% da economia do Município está 
baseada no setor primário que corresponde a um valor adicionado de R$ 
50.766.859,34 do Produto Interno Bruto (PIB) do qual 37% deve-se ao setor 
terciário.  

 
 
A pecuária foi explorada de forma extensiva em grandes propriedades, concentrando 

em mãos de poucos, grandes extensões de terras, ocasionando uma distribuição 

desigual ao acesso a terra e a produção. Nas palavras de Moreira (2008, p. 18), essa 

situação começou a mudar quando: 

 
 
Em geral, houve três formas de ocupação dessas áreas, um através do 
arrendamento, o outro da compra e venda das propriedades, e no terceiro 
caso, pela desapropriação, realizada pelo Instituto Nacional de Colonização 
e Reforma Agrária ï INCRA, das terras ociosas que não estavam exercendo 
sua função social. A ocupação de terras com reduzida ou nenhuma produção; 
através dos assentamentos rurais, possibilitou a expansão e 
desenvolvimento da agricultura familiar no Município e sua conseqüente 
diversificação agrícola. 

 
 
Devido a essas três formas de ocupação ocorreram uma redução na área destinada 

à criação extensiva do gado bovino passando a desenvolver o setor agropecuário, 

favorecendo a agricultura familiar. 
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Segundo o que foi publicado no Plano Municipal de Educação (2011), que traz um 

diagnóstico sobre o município, a agricultura familiar é exemplo de crescimento e 

desenvolvimento econômico, aumentando sua produtividade significante, com a vinda 

de 247 famílias distribuídas nos Assentamento da Ramada, Santa Júlia e Alvorada, 

nas quais predominam as culturas de milho, feijão e alguns destacam-se com o cultivo 

de hortifrutigranjeiros para comercialização na Feira do Produtor que é realizada 

sempre nas primeiras sextas-feiras de cada mês. 

 
 
Educação do campo 

 
 
No contexto educacional, a educação do campo tem uma função importante para a 

continuidade de processos socioculturais de produção, como o próprio trabalho, a 

convivência grupal e outros tantos valores. Nesse sentido Wizniewsky (2010, p. 29) 

deixa claro que: 

 
 
A escola do campo, que tem características homogenizadoras, constitui uma 
escola pensada para o homem rural e não construída por ele. Assim, é uma 
escola que se localiza no campo, mas não pertence ao campo, à medida que 
seus sujeitos não fazem parte dela. 

 
 
Portanto, a escola do meio rural, necessita de formação adequada, comprometimento 

e principalmente persistência profissional dos educadores, bem como da atenção e 

experiência das comunidades onde está inserida. O direcionamento da escola do 

campo deverá ser um comprometimento governamental, inclusive na formação de 

professores que deveria ser específica para escolas do campo, pois é fundamental 

trabalhar em sintonia, isto é, Regimento Escolar, Projeto Político Pedagógico, Base 

Curricular e principalmente Calendário Escolar de acordo com o trabalho da 

comunidade rural, o plantio e a colheita, momento em que todos da família precisam 

participar.  

Com uma comunidade unida, um currículo formado dentro das potencialidades dos 

jovens e crianças do campo e uma escola voltada para o mundo rural será valorizada 

por todos e trará recursos e melhorias em favor da família campesina.  

De acordo com Meurer e De David (2011, p. 23): 
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O currículo da escola do campo deve garantir o direito à educação básica de 
qualidade, mas isso necessariamente não pressupõe que esteja atrelada a 
uma lista de conteúdos mínimos, assim como o da escola urbana. Nesse 
sentido, todos devem manter-se vigilantes, pois como a nossa formação é, 
prioritariamente urbana, nossos parâmetros estão previamente articulados a 
esse padrão. 

 
 
A preocupação da comunidade rural em questão deve ser a mesma da autora, o 

currículo da escola do campo deve garantir os direitos da educação básica de 

qualidade, porém deve dar continuidade ao conhecimento cultural e principalmente ao 

que a terra oferece aos seus habitantes. 

Para Caldartet al. (2002, p. 24): 

 
 
A Educação do Campo não cabe em uma escola, mas a luta pela escola tem 
sido um de seus traços principais: porque a negação do direito à escola é um 
exemplo emblemático do tipo de projeto de educação que se tenta impor aos 
sujeitos do campo; porque o tipo de escola que está ou nem está mais no 
campo tem sido uma dos componentes do processo de dominação e de 
depredação das condições de vida dos sujeitos do campo; porque a escola 
tem uma tarefa educativa fundamental, especialmente na formação das 
novas gerações; e porque a escola pode ser um espaço efetivo de fazer 
acontecer a educação do campo. 

 
 
Quando a escola é pensada fora do meio onde está inserida e por elementos que não 

fazem parte dessa realidade tende fazer uma educação desassociada com os anseios 

e necessidades dos educandos, pois a educação tem sido usada como forma de 

dominação da população ,transmitido interesses de um sistema capitalista, sendo 

usada como meio de manter os sujeitos a parte das decisões referentes à construção 

do saber, formando assim pessoas passivas, que não reivindicam que sua cidadania 

seja exercitada.  

Nesse contexto educacional, a educação rural tem uma função importante para a 

continuidade ou não de processos socioculturais de produção, como o próprio 

trabalho, a convivência grupal e outros tantos valores. 

A partir disso, é necessário que se trabalhem conteúdos da realidade do meio rural, 

enfatizando a cultura campesina, a fim de valorizar esse espaço geográfico e observar 

que a qualidade de vida, no campo, não é inferior à da cidade. Para isso acontecer, é 

indispensável um planejamento interligado com a vida rural, que atenda as 

necessidades do público local e que proporcione o desenvolvimento do pensamento 

crítico.   
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Conforme complementa Ortiz (2000, p. 29): 

 
 

[...] que a educação não tem poder de mudar as estruturas agrárias, porém 
uma educação na dimensão conscientizadora significa refletir, desadaptar, 
recriar, num esforço permanente o sujeito histórico, fazendo com que ele saia 
do imobilismo histórico-cultural para a luta para libertação, numa atitude de 
transformação. 

 
 
Sob esse viés, torna-se relevante levar o aluno a perceber que sua capacidade de 

aprender e de desenvolver potencialidades através da educação, uma vez que é a 

partir dela que se torna possível aprimorar técnicas e, consequentemente, melhorar a 

qualidade de vida.  

 

 

Educação no/do campo em Júlio de Castilhos 

 

 

A educação no campo no Município de Júlio de Castilhos se dá em duas escolas 

municipais e seis escolas estaduais, sendo que três escolas estão localizadas em 

assentamentos. 

A Escola Municipal São Francisco atende basicamente filhos de assentados, neste 

ano estão matriculados 52 alunos da pré-escola até o 5º ano, o funcionamento é 

somente no turno da manhã. 

O quadro de pessoal da escola é assim constituído: seis professores, uma funcionária 

e a diretora. O Círculo de Pais e Mestres e Conselho Escolar são atuantes, 

participando sempre das atividades realizadas pela escola. 

A escola recebe alunos oriundos do acampamento oscilando assim o número de 

turmas e turno de funcionamento. A escola possui quatro salas de aula, secretaria, 

sala de professores, biblioteca e cinco banheiros. 

O pátio é a área livre para recreação e atividades físicas. Possui uma pracinha de 

brinquedos e um espaço amplo com: quadra de esportes, casa de boneca, uma horta, 

um pomar e árvores nativas em torno da escola. 

O município de Júlio de Castilhos possui oito escolas do campo que atendem 378 

alunos, são 65 professores que atuam nessa escola. Algumas realmente estão 

caminhando para construir uma educação do campo, enquanto outras apenas 
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atendem alunos filhos de agricultores, escolas que estão apenas localizadas no meio 

rural, mas não trabalham conteúdos ligados a realidade dos educandos, aprender a 

escrever sua própria história, como autores, participantes do processo de 

aprendizagem. 

 

 

Educação Ambiental e formação de professores 

 

 

Frente a problemas ambientais que surgem na atualidade há um despertar dos países 

em buscar alternativas para amenizar a problemática, bem como conscientização de 

que os recursos da natureza são esgotáveis.  

De acordo com a Lei n.º 9.795 de abril de 1999 que institui a política nacional de 

Educação Ambiental, no capítulo I, artigo I fala que: 

 
 

Entendem-se por Educação Ambiental os processos por meio dos quais o 
indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, 
habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio 
ambiente, bem como de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de 
vida e sua sustentabilidade. 

 
 
A Educação Ambiental deve ser trabalhada nas escolas, tanto nas públicas quanto 

nas privadas, com ações e práticas voltadas à sensibilização e participação na defesa 

da qualidade do meio ambiente (Art. 9º, Lei n.º 9.795/99). 

Conforme a Lei n.º 9.795, capítulo II, Art.8- § 3- ñO desenvolvimento de instrumentos 

e metodologias, visa à incorporação da dimensão ambiental, de forma interdisciplinar 

nos diferentes n²veis e modalidade de ensinoò. 

Destaca-se a importância de se deixar bem claro o que significa metodologia e qual é 

o seu objetivo, pois percebe-se que existem alguns equívocos não somente a 

propósito do que é educação, mas também sobre o que é metodologia, que muitas 

vezes é confundida não só com suas partes integrantes, mas também com 

comportamento e até mesmo recursos. 

O papel primordial da educação é preparar para o convívio reflexivo e transformador, 

capaz de deixar marcas positivas no mundo, através do exercício consciente e ativo 

da cidadania. Este preparo supõe o conhecimento e compreensão de como funciona 
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a realidade, incluindo seus progressos, suas limitações e seus grandes 

questionamentos. Inserida neste contexto de observação, análise e transformação do 

real se encontra a abordagem das questões ecológicas, na forma da educação 

ambiental, em seus procedimentos formais e informais. 

A crise ambiental na qual se vive nos dias atuais, não é mais um problema dos 

cientistas, das grandes indústrias, da quantidade de carros que poluem o ar das 

grandes cidades, dos depósitos de lixo a céu aberto, de alguns países, de alguns 

governos e sim de todos habitantes da terra. 

Para Matos e Wizniewsky (2010, p. 203): 

 
 

A natureza está viva e é preciso preservá-la. Tudo o que vive está sujeito a 
morte, a natureza também pode morrer. No entanto, cabe a todos, o dever de 
preservá-la. Para isso, contamos com o auxílio de uma mestra que todos os 
dias nos ensina grandes lições, ela mesma a natureza e seus muitos 
professores, como os animais. Para aprender, basta observar com atenção 
as formas de vida que podem nos parecer mais simples, como cupins e 
formigas, que, por meio de seus hábitos, comportamentos, organizações, 
trabalho e preservação da vida, nos ensinam a viver. Até mesmo o homem 
tem muito a ensinar ao próprio homem. 

 
 
Nada mais propício para debater a questão ambiental e a sustentabilidade que o 

espaço do campo, que está em contato direto com o meio ambiente, pois as pessoas 

do meio rural são aquelas que se defrontam diariamente com a tarefa de extrair da 

natureza aquilo que precisam e, ao mesmo tempo de preservá-la. A educação 

ambiental tem condições de ser trabalhada de forma mais efetiva na escola do campo. 

 

 

Caracterização da turma envolvida no trabalho 

 

 

A turma da escola, que participou do estudo é de uma classe multisseriada, ou seja, 

o professor trabalha, na mesma sala de aula, com duas turmas de séries diferentes; 

nessa classe há dez alunos que frequentam o 5º ano e onze no 4º ano. A maioria dos 

alunos é proveniente do assentamento e três alunos pertencentes ao grupo de 

acampados próximo à sede do assentamento. 

Em busca de uma escola desafiadora e problematizadora, que instiga e auxilia os 

educandos a buscar soluções para os problemas da sociedade sendo esses sujeitos 
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transformadores, alunos reflexivos e capazes de um olhar criticamente para o local 

onde estão inseridos. Aponta-se algumas reflexões sobre esse trabalho como 

educadora em uma escola do campo que está localizada em um assentamento onde 

residem famílias que lutam para produzirem seu alimento e promover o sustento de 

sua família por meio do cultivo da terra. 

A professora da referida turma observou que muitos dos alunos não conheciam a 

história do Assentamento Alvorada onde a maioria dos alunos residem, como era o 

local antes da implantação do assentamento, como foi o processo da luta pela terra, 

principais acontecimentos deste período, além da história do MST. Foi feito um convite 

a um pai que foi atuante na conquista pelo assentamento, o Sr. Antônio de Almeida 

Rodrigues, que relatou a história do assentamento, assim os alunos passaram a 

conhecer melhor a história do local a fim de valorizar o meio em que vivem. 

Juntamente com os alunos do 4º e 5º foram elaboradas algumas perguntas que 

serviram de roteiro para a explanação do assunto pelo Sr Antônio, como: 

Como surgiu o MST? Quais os objetivos desse movimento? Como se organiza? 

Porque escolheram a Fazenda Alvorada para lutarem pela desapropriação?  Quanto 

tempo levou a luta até a desapropriação? Quais foram os principais problemas 

enfrentados até conseguirem lotes e depois de conseguirem apropriação o que 

tiveram de enfrentar? Hoje quais seriam as lutas pelas quais o Assentamento Alvorada 

tem lutado? Qual seria a mensagem que deixaria aos alunos? 

Partindo da realidade dos alunos realizou-se a coleta de sementes que os pais 

produziam na propriedade. Cada aluno coletou e levou para a sala de aula, relatando 

o período em que os pais faziam o plantio, o manejo e a colheita dos produtos, bem 

como o destino dos mesmos.  

As sementes foram colocadas em pequenos pacotinhos e em um fichário com 

identificação de cada uma delas, nome, período de plantio e colheita dos cultivares. 

Foi constatado que os principais produtos são: milho, feijão e soja, além de abóbora, 

moranga, amendoim, pipoca, melancia, melão, aveia e azevém.  

Na escola há uma estufa que foi construída em 2005 com garrafas pet com a 

contribuição de alguns pais e professores. Na coleta das garrafas de refrigerantes foi 

envolvida toda a comunidade escolar (pais, alunos e professores) através de uma 

campanha para a arrecadação das garrafas que foi motivada pelos professores. 

Na estufa os alunos organizados por turmas quinzenalmente com a ajuda de um 

professor responsável pelo projeto de horta e jardinagem, juntamente com o professor 
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regente da turma organizam os canteiros utilizando húmus que também é produzido 

na escola através de um minhocário onde são colocados cascas e restos de frutas, 

verduras e legumes que são utilizados na merenda. Plantam, regam, fazem a 

manutenção dos canteiros com retirada de plantas intrusas. 

Realizou-se uma visita ao acampamento, atividade que envolveu todos os alunos e 

professores da escola, serviu para que os alunos entrassem em contato com a 

realidade dos acampados, conversaram, fizeram perguntas espontâneas, sem um 

pré-roteiro. Perguntas como: De que município eles vieram? Porque vieram acampar 

no assentamento? Qual é a maior dificuldade de ficar acampado? Tinha uma previsão 

de receberem um lote e aonde? Qual era o maior sonho? Essas são exemplos de 

perguntas feitas a alguns acampados. Os alunos também perguntaram se podiam ver 

como são as casas dos acampados, que gentilmente deixaram conhecer e contaram 

um pouco de sua história. 

Foi proposto e realizada uma saída de campo para analisar e compreender o lugar 

em que vivem. Num primeiro momento juntamente com os alunos do 4º e 5º anos foi 

construído um roteiro, em que propriedades iriam visitar, o que seria analisado em 

cada propriedade, o tempo que ficariam em cada casa, como iriam registrar as 

observações.  

A atividade ocorreu no turno da manhã, os alunos saíram da escola às 8 horas e 

retornaram às 11 horas. O motorista do transporte escolar se dispôs a fazer o percurso 

sem custo para a escola. Foram visitadas dez famílias, o tempo de duração foi em 

média 20 minutos em cada propriedade. Algumas famílias eram de alunos da turma, 

o que os deixaram bem felizes, pois eles mesmos realizavam a recepção, mostrando 

as instalações das moradias, relatando o que a família produzia e quais eram as metas 

da família. 

No percurso já debatiam sobre como seriam seus relatos, tudo chamava atenção, o 

estado da conservação das estradas, que em dia de muita chuva o transporte não 

chegava a todas as casas dos estudantes, prejudicava a entrada do caminhão que 

transportava o leite que era produzido no assentamento, que alguns assentados ainda 

faziam a prática de queimar o campo, utilizando técnicas antigas que degrada o solo 

para renovar as pastagens. Em algumas propriedades estavam ordenhando o gado 

leiteiro, observou-se que uns agricultores ainda ordenhavam as vacas de maneira 

manual e outros que possuíam melhores condições já possuíam ordenhadeiras que 

facilitam a produção de leite. 
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Realizaram-se atividades de observação de problemas ambientais encontrados 

próximos à escola. Em apenas uma caminhada de uma hora e meia os alunos 

identificaram várias agressões ao meio ambiente como: Queima de lixo próximo à 

sede do salão da comunidade. Essa prática é muito comum, por não ocorrer a coleta 

de lixo no meio rural, o lixo juntado é colocado em um buraco e após coloca-se fogo 

para o eliminar. 

Os alunos também encontraram lixos jogados no chão (sacos plásticos, vidros, 

latinhas de refrigerantes e cervejas e garrafas pet), assoreamento da sanga próxima 

da escola. 

 Na escola, essa prática também ocorria, mas devido questionamentos feitos pelos 

professores de que não adiantaria falar em educação ambiental e ter práticas 

contrárias na no ambiente escola. Na instituição de ensino buscou se parceria com a 

Associação Castilhense de Seleção de Materiais Recicláveis (Acasmar), de Júlio de 

Castilhos, para recolher uma vez por mês materiais recicláveis e os materiais 

orgânicos são colocados no minhocário para a produção de húmus usado na horta 

escolar. 

Na escola vem ocorreu um engajamento da parte de alguns professores em realizar 

atividades ligadas à construção de uma escola do campo. Mas o percurso é longo, 

requer estudo, capacitação, disponibilidade, engajamento, reflexão mudanças de 

postura e concepções dos educadores envolvidos nesta construção.  

Atividades que buscam a implantação e efetivação de uma escola do campo, não no 

que se refere a sua localização, mas sim mudança de concepção, uma educação 

construída pelos alunos e para eles refletindo sobre a realidade social, política e 

histórica. 

 
 

Conclusão 

 
 
A grande questão abordada por este trabalho constituiu-se em procurar compreender 

a percepção dos educandos do 4º e 5º anos da Escola Municipal São Francisco em 

relação ao meio em que estão inseridos e a inter-relação com os conhecimentos 

construídos na referida escola e como são trabalhadas as questões ambientais na 

escola rural, no município de Júlio de Castilhos, RS, chegando a algumas 

considerações. 
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Os educandos demonstram empenho em buscar informações sobre a história local 

especialmente sobre a luta pela terra que seus pais batalharam até ver concretizado 

pelo assentamento das 72 famílias, participaram ativamente da entrevista com Sr 

Antônio de Almeida Rodrigues desde a formulação das perguntas, organização da 

sala de aula para recebê-lo, anotações das respostas que serviria de base para 

produção de textos sobre o que foi explanado naquele momento que foi muito 

significativo para cada participante. Para o entrevistado que já tinha manifestado a 

importância dos alunos conhecerem mais a trajetória do assentamento que por 

consequência estimularia uma maior valorização do meio em que os alunos vivem. 

Para os alunos que puderam conhecer e refletir sobre própria história, pois suas 

famílias fazem parte da mesma, e para a professora, pois assim pode entrar em 

contato com a história local e assim refletir, reconstruir seu planejamento de modo 

mais significativo. 

Para Friedmann (2001, p. 54), ña escola ® um elemento de transforma«o da 

sociedade, sua função é construir, junto com outras instâncias da vida social, para que 

essas transforma»es se efetivemò. 

Portanto, constata-se que é na escola que o aluno construirá o conhecimento 

científico, tomará consciência de seus atos e despertará para um mundo a ser 

descoberto, sendo necessário aprender a viver e a crescer em conjunto com as 

relações sociais. 

Foi possível compreender que o trabalho com educação ambiental em uma escola do 

campo inserida em uma comunidade de assentados é de grande importância, pois 

oportunizou conhecer com mais detalhes os problemas, as causas e consequências 

do problema ambiental devido sua ligação e percepção que possuem do meio em que 

vivem. A escola do campo tem a oportunidade de descobrir e criar através de 

pesquisas, projetos e práticas soluções para os problemas enfrentados em relação 

com meio. 

Ainda há muito que se construir para que se tenha uma educação de qualidade 

também para os cidadãos que vivem no campo. Necessita ainda, uma garantia para 

ampliar as possibilidades de criação e recriação de condições de existência da 

agricultura familiar/camponesa. Fortalecendo o mundo rural como território de vida em 

todas as suas dimensões: econômicas, sociais, ambientais, políticas e éticas. 
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Muitas ações ainda precisam ser tomadas para que a escola se torne um espaço de 

construção de conhecimento em que o aluno seja o autor e não mero espectador dos 

acontecimentos sociais. 

Começando com a formação de professores para atuarem em escolas do campo, uma 

formação específica que trate de assuntos relevantes à pedagogia do campo que em 

muitos casos é desconhecida pelos professores, conhecer a luta pela terra, pela 

sobrevivência no campo, dificuldades enfrentadas para permanecerem no campo, 

valorizar a cultura do homem do campo e sua sabedoria, utilizando como ponto de 

partida para a aprendizagem. 

Também uma efetiva participação da família na escola, incentivando a frequência e 

permanência do aluno na escola, trocando experiências com os professores, fazendo 

parte de projeto executados na escola, utilizando o espaço escolar para também 

construir formas de aprendizagem e trocas conhecimentos em relação asatividades 

realizadas nas propriedades, possibilitando debates em busca de soluções para 

problemas enfrentados na comunidade. 

Foi dado um pequeno passo no qual os alunos conheceram, observaram, analisaram 

e refletiram sobre o espaço onde vivem, interagiram com os pais através de pesquisas 

e também relataram experiências realizadas na escola, como o manejo do pomar e 

da estufa. Em casa com os familiares, são pequenas ações, mas o início de um longo 

caminho em busca da escola que se sonha, uma escola do campo. 

Destaca-se a importância de se utilizar metodologias de ensino que consigam inserir 

os alunos no seu contexto social, através de diálogos abertos, irá tornar o ensino da 

geografia mais produtivo e ligado com os pensamentos e inovações do mundo 

moderno, no qual educadores e educandos estão inseridos. 
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Resumo 

 

Este artigo é parte das investigações realizadas no projeto de pesquisa, desenvolvido 

na Universidade Federal do Pampa ï UNIPAMPA, intitulado Processo de formação 

da docência e discência no contexto da educação do campo, cujos objetivos 

perpassam pela compreensão da constituição deste campo, desta escola e de quem 

são os professores e alunos que atuam nesta modalidade no município de Dom 

Pedrito ï Rio Grande do Sul. Caracteriza-se metodologicamente como uma pesquisa 

quanti-qualitativa, com ênfase na abordagem biográfica e no método de histórias de 

vida e está ancorada teoricamente nas contribuições de Josso (2004), cujos estudos 

defendem o uso das narrativas como um caminho metodológico que pode servir ao 

mesmo tempo, como alternativa de investigação e de formação, bem como um estudo 

sobre os processos formativos e de territorialização a cerca dos discentes.  A pesquisa 

foi desenvolvida no ano de 2013 em três fases: na primeira realizou-se um 

levantamento sobre o número de escolas rurais em funcionamento, bem como o 

número de alunos e de professores, junto a Secretaria Municipal de Educação e a 

Secretaria Estadual de Educação. A segunda fase constitui-se na organização de um 

dossiê socioantropológico, ou seja, buscou-se compreender o contexto no qual estas 

escolas estão inseridas, o que possibilita pensar sobre questões relacionadas a 

infraestrutura, inserção na comunidade, relação entre o projeto político pedagógico, 

importância do planejamento e o papel do professor neste contexto. A terceira fase 

envolveu o trabalho com as narrativas dos professores, funcionários, alunos, bem 



 

 621 

como demais sujeitos, relevantes para compreensão deste território. Neste artigo 

apresenta-se um recorte da pesquisa, focando na relevância dos resultados obtidos 

na aplicação de um questionário realizado com alguns alunos de uma escola rural no 

município de Dom Pedrito. 

 

Resumen 

 

Este artículo hace parte de las investigaciones realizadas en el proyecto de búsqueda, 

desarrollado en la Universidad Federal de Pampa ï UNIPAMPA, titulado Proceso de 

formación de la docencia y discência en el contexto de la educación de campo, cuyos 

objetivos impregnan por la comprensión de la constitución de este campo, de esta 

escuela y de quien son los maestros y alumnos que son de esta modalidad en el 

municipio de Don Pedrito ï Rio Grande del Sur. Caracterizando se metodológicamente 

como una pesquisa cuanti-cualitativo, con énfasis en la abordaje biográfica y en el 

método de historias de vida y está ancorada teóricamente en las contribuciones de 

Josso (2004), cuyos estudios defienden el uso de las narrativas como un camino 

metodológico que puede servir al mismo tiempo, como alternativa de investigación y 

de formación, bien como un estudio sobre los procesos formativos y de territorio 

acerca de los discentes. La búsqueda ha sido desarrollada en el año de 2013 en tres 

fases: en la primera se realizó un censo sobre el número de escuelas rurales en 

funcionamiento, bien como el número de alumnos y de maestros, junto a Secretaría 

Municipal de Educación y la Secretaría Estadual de Educación. En la segunda fase se 

constituyó con la organización de un dosier socio- antropológico, o sea, se buscó 

comprender el contexto en que estas escuelas están inseridas, lo que posibilita pensar 

sobre cuestiones referentes a la infraestructura, integración a la comunidad, relación 

entre proyecto político pedagógico, importancia del planeamiento y el papel del 

maestro en el contexto. La tercera fase consistió con las narrativas de los maestros, 

empleados, alumnos, bien como demás sujetos, relevantes para la comprensión de 

este territorio. En este artículo se presenta una parte de la investigación,  teniendo  por 

enfoque la relevancia de los resultados obtenidos en la aplicación de un cuestionario 

realizado con algunos alumnos de una escuela rural en el municipio de Don Pedrito. 

Palavras ï chave: aluno do campo, escola rural, identidade. 

Palabras clave: alumno de campo, escuela rural, identidad. 
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EIXO 3: Organização do Trabalho Pedagógico nas Escolas Públicas da Educação 
Básica (Projeto Político Pedagógico, Gestão, Currículo, Avaliação, Cultura, Política de 
Acesso e Permanência) 
 

 

Introdução 

 

 

No intuito de compreendermos quem é o aluno do campo, é preciso identificarmos o 

contexto em que este encontra-se. Desta forma, foi desenvolvido no ano de 2013 no 

município de Dom Pedrito ï Rio Grande do Sul, pela Universidade Federal do Pampa 

ï Unipampa, o Projeto de Pesquisa: Processo de formação da docência e discência 

no contexto da educação do campo, buscando identificar os sujeitos pertencentes as 

escolas do campo, bem como traçar um perfil sobre suas identidades.  

O município de Dom Pedrito ï Rio grande do Sul, localizado na região da Campanha, 

sobrevive essencialmente de pecuária extensiva de corte e do plantio do arroz 

irrigado, sendo o quarto município em extensão do Rio Grande do Sul, com 

5.192,095km² e população de 39.957 habitantes (IBGE, 2013).  Conta com 55 escolas 

- a maior parte possui ensino fundamental incompleto (gráfico 1) - contendo mais 

escolas localizadas na zona urbana do que na zona rural (ilustradas no gráfico 2), pois 

possui 21 escolas rurais, destas, 2 são nucleadas102. 

                                            
102 Viabiliza-se por meio do uso intensivo do transporte escolar e deslocamento de alunos desde suas 

comunidades para escolas com maior população, onde estes são reunidos em classes de acordo com 

sua faixa etária (Dicionário ï Verbetes). 

 



 

 623 

 

Figura 1: Panorama geral das escolas de Dom Pedrito 
Fonte: Elenara Fernandes Mello  

 

 

 
Figura 2: Distribuição das escolas na zona urbana e rural 

Fonte: Elenara Fernandes Mello 

 

Podemos observar, desta forma, um número expressivo de escolas rurais no 

município, visto que este sobrevive essencialmente de atividades desenvolvidas no 

campo. Neste sentido, seguindo o propósito do projeto em trabalhar com escolas 

rurais e seus sujeitos, focamos em conhecer estas, visitando algumas escolas em que 

pudéssemos perceber a realidade e o contexto em que estas estão inseridas. 

Deste modo, o recorte apresentado neste artigo abordará a visita realizada à Escola 

Municipal Rural de Ensino Fundamental Sucessão dos Moraes, a 27 quilômetros da 

zona urbana do município, localizada no 3º Subdistrito Upacaray ï Área rural do 

município de Dom Pedrito, atende a comunidade assentada ao redor, bem como as 
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localidades Três vendas, Upacaray, Ponche Verde e Vacaiquã, contando com 18 

professores, 18 salas de aula e 100 alunos.  

 

 

Figura 3: Fachada da escola 
Fonte: Erica Adriane Maciel de Los Santos 

 

Nesta visita, aplicamos um questionário com duas turmas, uma de 7ª série e outra de 

8ª série. No total 25 alunos responderam questões sobre a realidade escolar rural, se 

é bom estudar na escola, se pretendem continuar morando na zona rural ou se 

pretendem morar e trabalhar na cidade, se conseguem relacionar/aplicar algum 

conteúdo com o trabalho desenvolvido no campo. Este questionário tinha como 

propósito compreender o contexto em que estes discentes estão inseridos e através 

deste, percebemos a identidade de alguns estudantes com o espaço rural, 

impulsionando o presente trabalho.  

 

 

1. Identidade com o contexto escolar do campo 

 

Compreender a identidade, a realidade e os sujeitos pertencentes ao campo implica 

em (re)olhar seu contexto sociocultural, na sua complexidade e perceber a 
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comunidade, seus estudantes, no espaço da escola, bem como os que permeiam 

esta, nas suas semelhanças e diferenças. Segundo a Secretaria de Estado da 

Educação: 

 
 

Acolher as diferenças pauta uma ação complexa, interdisciplinar, coletiva no 
planejamento, no trato, na aprendizagem com o outro, num currículo que 
trabalha na riqueza da flexibilidade e dos desafios da sociedade complexa é 
enxergar cada homem, cada mulher inseridos na multiplicidade da própria 
vida (2013, p. 3). 

 
 

Portanto, perceber o contexto em que estes estudantes estão inseridos torna-se 

significativo no momento em que compreendemos a sociedade em que estes estão 

alicerçados, pois são parte integrante de uma comunidade, de modo que é necessário 

perceber o todo para entendermos como as partes articulam-se.  

Em relação as residências dos estudantes, como observa-se no mapa a seguir, as 

localidades são: Assentamento do Upacaray, Vacaiquã, Vila Indarte (Uruguai), Três 

Vendas e Ponche Verde. 

 
Figura 4: Localidades que compoêm a escola 

Fonte: Izalina de Vargas Oliva 
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2. Conhecendo o aluno do campo 

 

 

Dentre os discentes abordados durante a visita, percebemos que estes variam entre 

11 a 18 anos de idade, em relação ao gênero destes percebe-se que 14 são meninos 

e 11 são meninas. Desta forma, destacamos a identificação que estes têm em relação 

ao meio rural e de estarem satisfeitos com a escola e o estudo ofertado por esta, 

sendo que os 25 responderam que é bom estudar na escola, evidenciando a 

identidade com o território em que estes mesmos pertencem. 

Segundo Santos (2002, apud MEDEIROS, 2013, p. 174): 

 
 

O território é o chão e mais a população, isto é, uma identidade, o fato e o 
sentimento de pertencer àquilo que nos pertence; é a base do trabalho, da 
moradia, das trocas materiais e espirituais e da vida sobre os quais ele influi. 
Desta forma, quando se fala em território deve-se entender logo que se fala 
de território usado, utilizada por determinada população. 

 

 

Este território ao qual pertencem, assume um caráter de enraizamento a sua própria 

identidade, quando percebemos que o âmbito escolar torna-se um espaço oportuno e 

satisfatório às suas aprendizagens e compartilhamento de saberes, pois destacam 

como ponto positivo da escola a educação e o desempenho dos professores em 

ensiná-los. Nesse sentido, quando questionados se os professores que trabalham na 

escola conheciam a realidade da zona rural, dezoito estudantes responderam que sim, 

quatro responderam que alguns conhecem e dois disseram que as vezes, deste modo, 

podemos perceber de acordo com a maioria dos estudantes, que os docentes estão 

preparados e articulados para um ensino adequado ao meio rural, no qual contempla 

o resgate e a contextualização com a cultura significativa de viver no campo.  

Tentando compreender como os professores e as disciplinas articulam os conteúdos 

a conhecimentos que sejam aproveitados ou utilizados por eles no cotidiano do 

campo, elencaram geografia (14), ciências (6) e matemática (7), e neste sentido 

podemos observar o destaque que estes fazem a disciplina de geografia, o que 

evidencia a relação/identificação com sua realidade, pois esta a partir de sua demanda 

de conteúdos curriculares possibilita a relação/compreensão entre suas vivências no 

campo e a teoria vista em sala de aula, gerando o entendimento de um espaço-tempo 

tanto global como regional e local. 
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Em geografia podemos observar o estudo dos territórios brasileiros e locais e a 

regionalização destes, bem como o estudo dos relevos, de clima e vegetação. Nas 

ciências temos um campo de estudo amplo, em relacionar-se intimamente com a 

realidade local, pelo estudo das espécies nativas, interação dos seres vivos com o 

ambiente e seus fatores abióticos, relações bióticas, interligando às relações 

interespecíficas e intraespecíficas com organismos inerentes a localidade, e na 

disciplina de matemática destaca-se o estudo do Teorema de Tales, em que podem 

ser exploradas situações cotidianas como o consumo de água e cálculos com 

proporção, compreendendo-os em diferentes contextos e percebendo a aplicação do 

Teorema em situações do dia a dia. Podemos observar a utilização do espaço da 

escola para demonstração e aplicação dos conhecimentos adquiridos a partir do 

conteúdo. 

 

 

Figura 5: Cálculo da altura da pirâmide de Quéops 
Fonte: Izalina de Vargas Oliva 

 

 

Portanto, faz-se necessário um diálogo entre teoria e prática, no sentido de constituir 

uma linha reflexiva no processo de fazer, repensar e fazer, para que tenha-se uma 

compreensão adequada da realidade em que se vive, bem como das atividades em 
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que se exerce cotidianamente. Sendo assim, é preciso entender e construir uma 

educação no campo em que contemple os sujeitos deste campo em seu espaço de 

vida, cultura e relações sociais, essa educação deve reproduzir os interesses e 

necessidades dos sujeitos que vivem nestas localidades e não expressar valores do 

meio urbano, compreender então que o ensino do campo deve voltar-se para este 

campo, composto por uma sociedade de relações sociais especificas, com suas 

diferentes identidades. 

 

 

 

3. Considerações finais 

 

 

A educação do campo ainda enfrenta muitos impasses, mas com o passar do tempo 

vem ganhando um importante espaço e valorização frente as políticas públicas e 

diante orientações pedagógicas especificas ao campo, desta forma, os sujeitos que 

compreendem este campo ganham também uma valorização, sendo assim, o aluno 

do campo encontra cada vez mais espaços e oportunidades para uma prática escolar 

que valoriza o meio rural, bem como ferramentas que discutam em sala de aula as 

possibilidades de permanecer no campo com qualidade de vida. 

Concluímos que o perfil dos discentes da Escola Nucleada Sucessão dos Moraes 

configura-se pela identificação com o contexto rural, visto que a escola também 

promove espaços de diálogo entre os diferentes saberes, estabelecendo a reflexão 

sobre sua própria cultura e a aquisição de novos conhecimentos na perspectiva de 

identidade com sua realidade, pois todo sujeito conduz a sua trajetória de vida pelo 

reconhecimento de seus passos, trilhados no contexto em que está inserido, desta 

forma, a identidade destes educandos forma-se no momento em que (re)vivem e 

(re)afirmam seus anseios e necessidades e planejam ações para o futuro, construindo 

de forma articulada suas raízes no meio rural. 
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Resumo 
 
O presente trabalho conta a Construção dos Projetos Políticos Pedagógicos das 
Escolas do Campo da Rede Municipal de Arroio Grande, RS/ Brasil com o objetivo de 
contribuir para estabelecer novos paradigmas de gestão e práticas que possam 
corresponder às necessidades e aos anseios de todos os que participam do cotidiano 
da escola. É nesse contexto que o presente trabalho teve como objetivos propor 
juntamente com as equipes gestoras, a construção de um Projeto Político Pedagógico 
coerente com a demanda escolar de cada comunidade; esclarecer, discutir, elucidar 
a importância do processo de construção e avaliação, além de instrumentalizar os 
gestores sobre as etapas de um PPP, acompanhando o seu desenvolvimento e 
efetivar a criação de um Projeto Político Pedagógico próprio para cada Escola do 
Campo. A metodologia utilizada foi de natureza quanti-qualitativa, com entrevistas 
semiestruturadas, análise documental e observações. Ao término do trabalho 
constatou-se que os objetivos propostos foram alcançados, pois todas as Escolas do 
campo do Município de Arroio Grande - RS, no final de 2013, concluíram a construção 
de seus PPPs. Em escolas localizadas na zona rural, o entrelaçamento dos gestores 
com a comunidade é muito mais significativo, dadas às fortes influências dos hábitos 
e valores do campo que atingem o ambiente escolar. A educação do campo tem por 
finalidade garantir a oferta de uma educação de qualidade que assegure o direito do 
aluno ao acesso e à permanência na escola, uma educação de caráter universal, 
porém contextualizada de acordo com as especificidades do meio, na perspectiva de 
sua valorização cultural, marcada cada vez mais pela pluriatividade e pela diversidade 
de opções de vida, de produção, de consumo, de diversão e de cultura no campo. O 
Projeto Político Pedagógico aparece, assim, como o instrumento capaz de catalisar 
um movimento que, ao mesmo tempo em que se opõe ao centralismo e à visão 
tecnocrática na educação, é capaz de criar condições de motivação para a 
participação dos professores e demais sujeitos da escola na construção coletiva de 
uma proposta singular e concreta.  

 

Resumen 
 
El presente trabajo cuenta la Construcción de los Proyectos Políticos Pedagógicos de 
las Escuelas del Campo de la Red de la Municipalidad de ñArroio Grandeò, RS/ Brasil 
con  el objective de contribuir para establecer nuevos paradigmas de gestión y 
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prácticas que puedan corresponder a las necesidades y a los deseos de todos los que 
participan del cotidiano de la escuela. Es en ese contexto que el presente trabajo tuvo 
como objetivos proponer juntamente con los equipos gerentes la construcción de un 
Proyecto Político Pedagógico coerente con la demanda escolar de cada comunidad; 
aclarar, discutir, recordar la importancia del proceso de construcción y evaluación, 
además de instrumentalizar los gerentes sobre las etapas de un PPP, acompañando 
su desarrollo y efectivar la creaciõn de un Proyecto Político Pedagógico para las 
Escuelas del Campo. La metodología utilizada fue de naturaleza canti-cualitativa, con 
entrevistas semiestructuradas, análisis documentales y observaciones. Al término del 
trabajo se puede constatar que  los objetivos propuestos fueron alcanzados, pues 
todas las Escuelas del campo de La Municipalidad de ñArroio Grande- RSò, al fin de 
2013 concluyeron la construcción de sus PPPs. En las escuelas ubicadas en la zona 
del campo, el entrelazamiento de los gerentes con la comunidad es mucho mas 
significativo, dado a las fuertes influencias de las costumbres y valores del campo que 
atingen el ambiente escolar.  La educación del campo tiene por objetivo garantizar la 
oferta de una educación de calidad que asegúre el derecho del alumno al acceso y 
permanencia en la escuela, una educación de carácter universal, pero contextualizada 
de acuerdo con las especificaciones del medio, en la perspectiva de su valoración 
cultural, marcada cada vez más por la pluriactividad y por la diversidad de opciones 
de vida, de producción, de consumo, de diversión y de cultura en el campo. El 
Proyecto Político Pedagógico aparece, de esa forma, como el instrumento capaz de 
catalisar un movimiento que, a la vez, se opone al centralismo y a la visión tecnocrática 
en la educación, es capaz de crear condiciones de motivación para la participación de 
los profesores y además individuos de la escuela en construcción colectiva de una 
propuesta singular y concreta.  
Palavras-chave: Projeto Político Pedagógico; Escola do Campo; Gestão 
Democrática. 
Palabras-Clave Proyecto Político Pedagógico; Escuela del Campo; Gestión 
Democrática. 

 

EIXO 3. Organização do Trabalho Pedagógico nas Escolas Públicas da Educação 
Básica (Projeto Político Pedagógico, Gestão, Currículo, Avaliação, Cultura, Política de 
Acesso e Permanência). Comunicação científica 
 

 

1 introdução 
 

 

Este artigo traz para o debate a temática dos Projetos Político Pedagógicos (PPP) de 

escolas da educação do campo. Propõe, juntamente com as equipes gestoras das 

Escolas do Campo da rede municipal, a construção de seus Projetos Políticos 

Pedagógicos foi o objetivo principal deste trabalho.  

Pensar um projeto de educação é pensar o tipo e qualidade de escola, a concepção 

de ser humano e de sociedade que se pretende construir. O Projeto Político 

Pedagógico é a própria organização do trabalho pedagógico escolar como um todo 
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em suas especificidades, níveis e modalidades. Veiga (2004, p. 77) enfatiza que na 

palavra projeto sempre há uma intencionalidade. 

A pesquisa faz parte do Projeto de Intervenção desenvolvido no Programa de Pós-

Graduação em Educação da Unipampa, com estudos desenvolvidos no município de 

Arroio Grande, RS. 

A construção do Projeto Político Pedagógico, conforme o PPP da Escola Estadual do 

Matão (2010): 

 
 

[...] exige uma intensa reflexão sobre quais são as finalidades da escola, 
assim como a explicitação de seu papel social e a evidente definição de 
caminhos, formas operacionais e ações a serem empreendidas por todos os 
envolvidos com o processo educativo. Precisa ser construído baseando-se 
nas diferenças que existem entre os autores, sejam eles professores, equipe 
técnico-pedagógico-administrativa, pais, alunos, funcionários e 
representantes da comunidade. 

 
 
É, portanto, fruto de muita reflexão e investigação. Veiga (2004 p. 25) fala sobre a 

articulação fundamental do instituído com o instituinte como forma de possibilitar a 

ampliação dos saberes. 

Na mesma perspectiva Veiga (apud..Unipampa,.2010, p. 5) afirma: 

 
 

O projeto político pedagógico é mais do que uma formalidade instituída: é 
uma reflexão sobre a educação superior, sobre o ensino, a pesquisa e a 
extensão, a produção e a socialização dos conhecimentos, sobre o aluno e o 
professor e a prática pedagógica que se realiza na universidade. O projeto 
político pedagógico é uma aproximação maior entre o que se institui e o que 
se transforma em instituinte.  Assim, a articulação do instituído com o 
instituinte possibilita a ampliação dos saberes. 

 
 

A construção do PPP requer colocar a mudança e a transformação como 

possibilidades na a escola e o seu processo de trabalho pedagógico exercida pelos 

sujetios envolvidos, o que implica o repensar da estrutura de poder da escola. A 

literatura pedagógica revela que cada escola tem que construir seu Projeto Político 

Pedagógico. Isso decorre da crítica ao modelo burocrático que produziu, 

especialmente nas últimas décadas, um progressivo esvaziamento da escola como 

local de reflexão e produção de ideias.  

Este projeto, conforme citado pela Escola Estadual do Matão (2010, p. 5) não se reduz 

a um arranjo formal da escola, mas, abarca, pensar e atuar na comunidade 

considerando a realidade sócio histórica em sua amplitude em que a escola está 
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inserida, considerando sua localização em um contexto amplo que o influencia e é 

influenciado. Portanto, é imprescindível definir com clareza o papel da escola, 

considerando a diversidade cultural no que se refere aos conteúdos estruturantes 

básicos e específicos de cada disciplina, como também as diferenças sociais 

presentes no tecido social, buscando o saber popular concomitante ao saber 

científico, mediados pela experiência de mundo visando à apreensão do 

conhecimento sistematizado. 

Na mesma linha de racioncínio, a profeitura de Porto Alegre apresenta o objetivo 

principal da elaboração do PPP que:  

 
 

[...] uma instituição educativa, não está ligado apenas às exigências legais ou 
aos aspectos relacionados ao cumprimento de sua formalização textual, mas, 
sim, à qualidade conseguida ao longo do processo de sua elaboração, uma 
vez que o PPP somente se constituirá em referência para as ações 
educativas se os sujeitos da comunidade escolar se reconhecerem nele, para 
referendá-lo como tal. (PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, 
2014). 

 
 
Por isso, pode-se afirmar que todos somos agentes transformadores da realidade e, 

desta forma, a gestão escolar deve ser participativa, centrada no trabalho coletivo e 

na dinâmica das relações entre comunidade escolar interna e externa. Ideais 

compartilhados e ações conjuntas levam às realizações que proporcionam satisfação 

por constatar que a luta compensa e fortalece. Portanto, as formas colegiadas de 

participação devem ser organizadas, pelo coletivo da escola com representatividade 

necessária à tomada de decisões democráticas, porém assegurando a direção 

estabelecida no Projeto Político Pedagógico construído coletivamente como 

instrumento condutor da política educacional proposta pela escola assegurando a 

qualidade do ensino e da educação e a formação da cidadania, passaporte 

indispensável à participação na ampla sociedade que todos os alunos buscam adquirir 

na escola. 

 
 
2. O Projeto Político Pedagógico e seus aspectos legais 
 

 

A legislação brasileira propõe mudanças na educação brasileira, através dos quais 

enuncia a democratização e a autonomia da escola, destacando a importância da 
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participação dos profissionais da educação e da comunidade escolar. Esses discursos 

atribuem papéis cada vez mais complexos à gestão da escola. Fonseca (2003) diz 

que a gestão escolar deve responsabilizar-se não apenas pelo funcionamento do 

sistema escolar, mas também pela realização dos princípios fundamentais de 

igualdade de oportunidades educativas e de qualidade do ensino.  

A partir da Constituição Federal de 1988 e, em 1996, pela LDB n.° 9.394 surgiu um 

novo modo de se pensar a gestão escolar. Um modelo de gestão baseado nos 

princípios de democracia, autonomia e construção coletiva. É a busca pela interação 

entre escola/ família/comunidade, que se poderia denominar de Gestão democrática 

ou democracia participativa. A comunidade, segundo Freitas (2009), pode e deve 

participar e interferir nas decisões da escola, dentro da ordem e da Lei, conhecendo 

direitos, deveres e limites de atuação.  

A comunidade escolar, conforme Oliveira (2014) é considerada sujeito ativo de todo o 

processo de gestão, de forma que a participação de cada um implica clareza e 

conhecimento do seu papel, em relação ao papel dos demais, como corresponsáveis. 

Mas, para que os membros da comunidade escolar possam ser considerados sujeito 

ativo desse processo, é necessário refletir sobre a forma de organização do trabalho 

escolar e as relações de poder neste espaço. Por isso, Dourado (2002) afirma que a 

gestão democrática constitui-se como um processo de aprendizado e de luta política, 

possibilitando a criação e efetivação de canais de participação, de aprendizado do 

jogo democrático, resultando em reflexão das estruturas autoritárias, visando à sua 

transformação.  

O processo de construção do PPP deve contemplar os anseios e as necessidades 

básicas da comunidade onde a escola está inserida. A legitimidade da gestão 

democrática participativa está na independência de manifestação de cada um dos 

segmentos, pois o PPP não pode ser dissociado da realidade.  

No que tange à Educação do Campo, a última década vem sendo contemplada, 

através de políticas públicas, com projetos educativos, programas e propostas, 

aspectos que caracterizam as especificidades de vida e de trabalho dos povos do 

campo. Foi, através de muitas lutas, que os movimentos sociais do campo e os 

sindicatos dos trabalhadores rurais celebraram, em 2002, a aprovação das Diretrizes 

Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo (Parecer n.º 36/2001 e 

Resolução 01/2002 do Conselho Nacional de Educação), primeiro instrumento legal 
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formulado na direção de atender as recomendações do 1.º e do Artigo 26 da Lei de 

Diretrizes e Bases (Lei 9.394/96)  

 
 
Os currículos do Ensino Fundamental e Médio devem ter uma base nacional 
comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento 
escolar; por parte diversificada, exigida pelas características regionais e 
locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela (Artigo 26, LDB). 

 
 
O desafio que se impõe às escolas do campo brasileiras é a criação de projetos 

pedagógicos adequados às realidades que caracterizam os diferentes territórios rurais 

do país, na direção de atender ao disposto no Artigo 28 da LDB/ 1996, cujo texto 

estabelece que ñna oferta da Educa«o B§sica para a popula«o ruralò. A partir da 

aprovação das Diretrizes Operacionais para a Educação Básica na Escola do Campo, 

em 2002, os governantes passaram a pensar na formulação de Programas e de 

políticas que viessem a garantir o acesso à educação básica e profissional dessa 

significativa parcela da população brasileira. 

As Diretrizes Operacionais Complementares para a Educação Básica na Escola do 

Campo, aprovadas em 2008, propõem que as instituições de ensino situadas nas 

áreas rurais brasileiras devem buscar contemplar nos seus currículos as experiências 

de vida e de trabalho das comunidades rurais que atendem. Em 20 de março de 2012, 

foi implementado o PRONACAMPO, Programa Nacional de Educação do Campo. 

Este programa é uma iniciativa do MEC e que contém um conjunto de ações 

articuladas para assegurar a melhoria da qualidade da educação nas escolas do 

campo.  

No município de Arroio Grande o número de Escolas do Campo foi reduzido pela 

metade, levando-se em conta dados fornecidos pela Secretaria Municipal de 

Educação (2012), em relação ao número de escolas existentes no milênio anterior. 

Tal fato teve múltiplas causas dentre as quais as mais significativas foram o êxodo 

rural e políticas públicas do tipo nucleação e escolas polo.  

 
 
3 A gestão democrática como princípio do Projeto Político Pedagógico 
 

 

A democratização da educação começou a ser perseguida pelos educadores a fim de 

o ensino ministrado ter uma melhor qualidade como também o acesso das classes 
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menos favorecidas aos bancos escolares. A partir da Constituição Federal de 1988 e, 

em 1996, pela LDB n.° 9.394 surgiu um novo modo de se pensar a gestão escolar. 

Um modelo de gestão baseado nos princípios de democracia, de autonomia e de 

construção coletiva. É a busca pela interação entre escola/ família/comunidade, que 

se poderia denominar de Gestão democrática ou democracia participativa. 

Por fim, nessa perspectiva de uma gestão democrática, é importante destacar o papel 

do diretor, que passa de dirigente a coordenador nesse processo e, para alcançar os 

objetivos e as estratégias do PPP da escola, precisa ter liderança, competência, 

legitimidade e credibilidade, ñpois a gest«o democr§tica ® um processo de 

coordenação de iguais, não de subordinados, portanto, escolher um diretor é escolher 

os rumos e a qualidade de processos de gest«o da escolaò (BORDIGNON & 

GRACINDO, 2004, p. 148). 

Gestão democrática é inclusive interferir nas decisões da Escola, conforme registra 

Freitas, (2009). A comunidade e as famílias podem participar da gestão escolar e 

inclusive ñinterferir nas decis»es da escolaò. Assim, ambos ñpodem e devem 

participarò, ñpodem e devem interferir, dentro da ordem e da Lei, conhecendo direitos, 

deveres e limites de atua«oò. Isso quer dizer que ña Escola acolher§ reclama»es, 

sugestões e reivindicações, desde que estejam fundamentadas na Lei e Regimento 

da Escolaò. Naturalmente ño que contraria as normas n«o deve sequer ser discutido, 

muito menos atendidoò. Observa ainda a autora que ña LDB n«o nomeia diretamente 

nenhum modelo pedag·gicoò. No entanto, ñdeixa perceber no seu texto, com 

predominância, as teorias surgidas nos anos 80, como a pedagogia crítico-social dos 

conte¼dosò, sendo que ña presena do conte¼do sociopol²tico pode ser influ°ncia da 

pedagogia libertadora, do educador Paulo Freireò.  

Conforme Paula (2005, p. 5) as estratégias de planejamento e gestão compartilhada 

contribuem para o crescimento do capital humano e do capital social, ampliando as 

possibilidades de empoderamento da população local e facilitando a conquista da boa 

governança, que são condições necessárias para o desenvolvimento sustentável. Por 

isso, o autor defende a ideia de que através da gestão compartilhada, cria-se ñum 

processo através do qual, de forma participativa, o grupo trabalhará na identificação 

das potencialidades, das oportunidades, das vantagens comparativas e competitivas 

que podem alavancar o desenvolvimento localò, de modo que ñtamb®m nessa etapa, 

o grupo trabalhará na identificação dos problemas, obstáculos ou limites que têm 

impedido o desenvolvimento localò.  
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A gestão democrática da educação que se viu, conceitualmente, até agora vai ao 

encontro do que dizem Bordignon & Gracindo (2001), a gestão democrática da 

educa«o ñtrabalha com atores sociais e suas rela»es com o ambiente, como sujeitos 

da construção da história humana, gerando participação, co-responsabilidade e 

compromissoò.  

A gestão democrática na escola e nos sistemas de ensino torna-se um processo de 

construção da cidadania emancipada. Para tanto, e segundo Araújo (2000), são 

quatro os elementos indispensáveis a uma gestão democrática: participação, 

pluralismo, autonomia e transparência. A realidade mostra uma série de formas e 

significados dados ao sentido de participação na escola.  

O PPP da Escola do Campo, para estar em consonância com o projeto da educação 

do campo, deve incorporar todas as questões aqui apontadas, desde a concepção de 

sociedade e de agricultura, até as atividades de ensino-aprendizagem voltadas à 

realidade camponesa. Ou seja, ser realmente síntese do trabalho pedagógico. Cabe 

aqui uma ressalva: para que a escola realmente tenha um projeto, é imprescindível 

que ele seja um projeto de todos os envolvidos no cotidiano escolar: pais, alunos, 

funcionários, comunidade, professores, equipe pedagógica, instituição mantenedora, 

enfim, um trabalho realmente coletivo. A questão da organização do trabalho 

pedagógico na educação do campo não é uma temática com muitas facilidades para 

ser desenvolvida, levando em consideração a jovialidade dos estudos realizados, as 

poucas experiências a serem relatadas e, principalmente, o preconceito que é comum 

na sociedade contemporânea e presente na academia, com mais estilo, com certeza, 

mas com voracidade. No capítulo a seguir abordar-se-á a tão discutida expressão 

Educação Rural e Educação do Campo, de forma que fique mais clara a diferença 

entre ambas. 

 
 
4. A educação do campo em Arroio Grande 
 

 

Arroio Grande possui Sistema Próprio de Ensino com um Conselho Municipal de 

Educação, não estando suas ações subordinadas à 5.ª CRE. Hoje a rede municipal 

de Arroio Grande conta com duas escolas de ensino fundamental (séries iniciais) 

multisseriadas e duas escolas de ensino fundamental completo. Os gestores das 

Escolas do Campo de Arroio Grande precisam ser concursados e pertencerem ao 
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quadro do Magistério Público Municipal. São cargos de confiança, isto é, são 

escolhidos por indicação do Prefeito, conforme Lei Municipal.  

Na Secretaria Municipal de Educação de Arroio Grande, nunca teve um coordenador 

pedagógico específico para atuar nas escolas do campo, embora a legislação 

brasileira diga que a Educação do Campo deva ser diferenciada e não inferior à 

educação urbana.  

Segundo Kolling, Cerioli e Caldart (2002), os ideais de Educação do Campo, 

defendidos por diversos movimentos sociais, ressaltam a importância de se construir 

coletivamente uma proposta de educação básica do e no campo. No campo... O povo 

tem direito a ser educado no lugar onde vive; Do campo... 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.  

O processo de construção de um Projeto Político Pedagógico (PPP) para a escola do 

campo, nesse sentido, precisa contemplar significados que orientem essa proposta 

pedagógica. De acordo com Salcides (2005), a legislação educacional brasileira 

contempla os ideais de uma educação que afirma o campo como lugar onde vivem 

sujeitos de direito, com diferentes dinâmicas de trabalho, de cultura, de relações 

sociais. Uma educação entendida como um instrumento de construção da hegemonia 

de um projeto de sociedade includente, democrático, plural e sustentável.  

A educação deve procurar fortalecer a gestão democrática na escola pública através 

de seu projeto político pedagógico, oportunizando assim uma real participação 

coletiva de diretor, professores, alunos, pais e, de modo geral, de toda a comunidade 

escolar buscando novas ideias através do diálogo coletivo.  

 

 

Metodologia 
 

 

No início das aulas de mestrado foi realizada uma pesquisa diagnóstica, que teve por 

t²tulo o ñLevantamento do grau de inserção de informações nos PPPs sobre as 

comunidades do entorno das Escolas do Campo de Arroio Grande (RS)ò. Tal pesquisa 

tinha por objetivo geral investigar o grau de inserção de informações nos PPPs sobre 

as comunidades do entorno das Escolas do Campo de Arroio Grande (RS), 

diagnosticando o grau de participação da comunidade escolar na elaboração, 
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construção e aplicação dos PPPs, como preconizado na Lei n. 9.394, de 20 de 

dezembro 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB), no Parecer CNE/CEB 

n. 36, aprovado em 4 de dezembro de 2001 e na Resolução CNE/CEB n.1, de 3 de 

abril de 2002, que formam as diretrizes e bases operacionais para as Escolas do 

Campo. 

Os objetivos específicos eram: Verificar se as Escolas do Campo de Arroio Grande 

tinham PPP; Descobrir de que forma a comunidade participou da elaboração do PPP, 

da Escola da qual faz parte como segmento; Identificar o grau de conhecimento dos 

gestores das Escolas do Campo acerca da lei 9.394/96; Verificar que estratégia 

documental a Gestão das Escolas do Campo utilizavam para conhecer a realidade e 

os interesses da sua comunidade. 

A intenção desse estudo-diagnóstico era conhecer referenciais que estavam 

inspirando e regulando as práticas de gestão dos diretores das Escolas do Campo no 

município de Arroio Grande (RS), pois minha ideia de proposta de intervenção era 

contribuir para qualificar as práticas de profissionais que atuavam na gestão de 

unidades escolares e na gestão da educação do campo no município de Arroio Grande 

na perspectiva de que os atores envolvidos reconhecessem a pertinência de 

constru«o de um ñplanejamento includenteò, capaz de ampliar a participação dos 

diferentes segmentos da comunidade escolar e local em fóruns de decisão e 

implementação de projetos construídos solidária e coletivamente. Ratifico que minha 

ñproposta inicialò de Projeto de Interven«o era qualificar as pr§ticas dos profissionais 

que atuavam na área de gestão da Educação do Campo, no município de Arroio 

Grande, propondo a constru«o de um ñPLANEJAMENTO INCLUDENTEò, capaz de 

ampliar a participação de todos os envolvidos.  

Baseada na minha trajetória profissional e acadêmica ( Especialização em Gestão 

Escolar, linha de pesquisa em  Educação do campo) sempre acreditei e defendi ser 

responsabilidade das equipes  gestoras, incrementar a gestão participativa na ação 

pedagógico-administrativa, considerando os aspectos culturais, econômicos, jurídicos 

e sociais no planejamento das ações, garantindo a participação de todos os 

segmentos da comunidade escolar e local em fóruns de decisão e implementação de 

projetos construídos solidária e coletivamente, especialmente em escolas do 

campo.No exercício de minha profissão como gestora, constatei que o gestor precisa 

ser alguém que deve  animar e articular a comunidade educativa não só na execução 

do projeto educacional, mas incrementando a gestão participativa da ação 
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pedagógico-administrativa, conduzindo-a em seus aspectos administrativos, 

econômicos, jurídicos e sociais. Acrescento, ainda, que um dos papéis do gestor é a 

de um líder cooperativo, alguém que deve buscar aglutinar as aspirações, os desejos, 

as expectativas da comunidade escolar e articular a adesão e a participação de todos 

os segmentos da escola na gestão em um projeto comum, através do coletivo.  

No que tange aos gestores das Escolas do Campo, considero imprescindível que 

estes estejam atentos para a legislação que orienta o ensino básico de escolas do 

campo, a Lei n. 9.394/96 (LDB), o Parecer CNE/CEB n. 36/2001 e a Resolução 

CNE/CEB n.1/2002. Tal legislação prioriza os ideais de uma educação do campo 

como lugar onde habitam pessoas de diferentes culturas e relações sociais, onde o 

objetivo volta-se para o cotidiano do aluno, algo que implica em forte interação entre 

educador e educando. Uma educação adequada ao sujeito do campo, que tenha 

possibilidades de expressar seus interesses e necessidades, com currículos e 

metodologias específicas, para que fortaleça sua identidade rural, problematizando 

seus valores, sua cultura, seu cotidiano e suas vivências dentro da sociedade, um 

sujeito como produtor do conhecimento. Nesse sentido é que a educação passa a ser 

meio de alcançar a sociedade includente e sustentável. 

A pesquisa foi de natureza qualitativa, com análise documental e entrevistas nas 

quatro escolas municipais localizadas na zona rural de Arroio Grande: E.M.E.F. 

Visconde de Mauá, na Granja Arroio Grande, 2º subdistrito; E.M.E.F. Coronel Pedro 

Osório, na Granja Coronel Pedro Osório, Liscano; E.M.E.F. Dona Margarida Maichê 

Sallaberry, no Assentamento Novo Arroio Grande, Distrito de Pedreiras; E.M.E.F. 

Professor Arlindo Martins, em Palma, 3º Subdistrito.  

O projeto de pesquisa diagnóstica constou de um questionário com as seguintes 

perguntas: A sua escola tem Projeto Político Pedagógico? Qual foi a metodologia 

utilizada na construção do PPP? Como foi a participação da comunidade escolar 

nessa construção? Qual é a concepção filosófica em que a escola está embasada? 

Qual é o percentual de alunos que estudam na escola que residem no meio rural? O 

que a escola tem definido no seu PPP para atingir os anseios da sua comunidade e 

seu entorno? Que estratégias documentais utilizas como gestora para conhecer a 

realidade e os interesses da comunidade escolar? O que sabes acerca da Lei 

9.394/96? O que sabes sobre as Leis específicas para a Educação do Campo? 
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Sobre a Escola Coronel Pedro Osório, cabe ressaltar que a única professora se 

aposentou em 2013 e os alunos foram realocados em escolas próximas, visto que a 

mesma foi desativada. 

Ao término deste Projeto de Pesquisa, percebeu-se, dentre as informações, coletadas 

na pesquisa e na análise documental, que as Escolas do Campo de Arroio Grande 

não possuíam Projeto Político Pedagógico, ratificando a comunicação do Secretário 

Municipal de Educação e que a participação da comunidade escolar restringia-se a 

reuniões, quando convidada pela escola. 

Quanto ao grau de conhecimento sobre a Lei 9.394/96 e as pertinentes as Escolas do 

Campo, percebeu-se que havia um desconhecimento quase que total sobre elas. 

Verificou-se também que não existia nenhuma estratégia documental utilizada pelos 

gestores das Escolas do Campo, tanto na sua individualidade, como nenhuma 

formalização de uma política pública por parte da Secretaria Municipal de Educação 

que propusesse a regulamentação de uma diretriz básica objetivando a construção de 

PPPs para estas escolas. 

Para que as Escolas do Campo de Arroio Grande pudessem atender a essas 

exigências legais, foi proposta a realização de um Projeto de Intervenção que levasse 

à construção dos PPPs das Escolas do Campo da rede municipal de Arroio Grande, 

para a qual a motivação vem da inegável relevância que a construção dos PPPs 

representa para as instituições e beneficiários, visando a uma educação adequada ao 

sujeito do campo, a fim de fortalecer sua identidade rural, sua cultura, seu cotidiano e 

suas vivências. 

Propor juntamente com as equipes gestoras das Escolas do Campo da rede municipal 

de Arroio Grande /RS- Brasil, a construção de um Projeto Político Pedagógico 

coerente com a demanda escolar de cada comunidade foi o objetivo geral do projeto 

de Intervenção a seguir apresentado. 

Essa proposta foi bem acolhida pela Secretaria Municipal de Educação, já que vinha 

ao encontro dos seus objetivos, que seria um olhar especial para as escolas do 

campo, colocando-se como parceira nesse Projeto. O Projeto de Intervenção teve 

como público-alvo os gestores das Escolas do Campo da rede municipal de Arroio 

Grande e Supervisores Pedagógicos da Secretaria Municipal de Educação. 

Os objetivos específicos dessa Proposta de Intervenção foram percorridos através de 

encontros quinzenais, em que cada reunião sempre foi previamente organizada de 

forma que tivesse uma programação específica, registros escritos (atas, fotos e 
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postagens no blog). A metodologia para abordar cada item/objetivo era definida ao fim 

de cada reunião, levando-se em conta os recursos mais adequados para se atingir as 

metas desejadas. O objetivo final era consolidar os PPPs das Escolas do Campo de 

Arroio Grande/ RS. 

Alerta-se que o termo de autorização para os participantes do Projeto foi assinado 

desde o primeiro encontro como forma de documentar a cedência dos direitos de 

imagem, autoria ou de propriedade, a qualquer título sobre o trabalho apresentado, 

estando autorizados a utilizá-los a qualquer tempo, de todas as formas, como melhor 

lhes aprouver, em cartazes, produtos, meios de divulgação, placas, faixas, revistas, 

livros, artigos, camisetas, ou em outros casos, sem qualquer reembolso, pagamento 

ou indenização. A autorização foi concedida a título gratuito, abrangendo o uso da 

imagem acima mencionada em todo território nacional e no exterior.  

Nas primeiras visitas da mestranda às escolas, foram realizadas, de forma informal, 

perguntas para sondar o que os gestores e equipes da SME sabiam sobre Projeto 

Político Pedagógico de uma Escola do Campo. Foram questionados sobre a LDB, 

sobre se tinham conhecimento sobre o que era um PPP. Quais suas finalidades, como 

elaborá-lo e sobre quem deveria participar dessa construção. 

É perceptível que a elaboração do PPP se constitui como peça chave no processo da 

busca de promover transformações e implementá-las. Trata-se de um instrumento 

coletivo que enaltece a ação política social, pois possibilita a comunidade escolar 

mecanismos de organização, visando a um mundo melhor a ser compartilhado por 

todos. E este documento é o resultado de discussões e reflexões que resultam na 

humanização e na conscientização de sujeitos históricos. Sua importância encontra-

se na busca de uma sociedade melhor. Dessa forma, o PPP assume uma tomada de 

posição diante da realidade social e humana. É uma ação consciente e planejada, 

voltada para a criação de uma realidade futura. 

Ficou claro que o envolvimento de todos os intervenientes na elaboração do PPP 

ainda representa um grande desafio para a instituição educativa, pois esta 

historicamente sempre foi outorgada, não entendendo a relevância da construção de 

um PPP com a participação do maior número possível dos membros que fazem parte 

do contexto educacional. 

Todos os participantes entendem, hoje, que um PPP precisa ser construído 

coletivamente e de forma participativa, de modo que permita aos sujeitos envolvidos 
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autonomia nas ações e clareza na definição dos problemas, porque são eles mesmos 

que vivenciam os problemas e partem para as ações.  

O grupo se deu conta que o PPP, na prática é vinculado apenas ao aspecto 

burocrático. Em consonância com essa consideração, Veiga (1998) infere que pensar 

no projeto PPP sobre essa ótica implica concebê-lo inserido no contexto da restrição 

técnica. E, assim, possuir como pressupostos o pensamento separado da ação; o 

estratégico separado do operacional; os pensadores separados dos concretizados; os 

estrategistas separados das estratégias. Cabe à escola, buscar, elaborar e reelaborar 

o PPP por meio de atitudes, ações pensadas, planejadas no interior da instituição, 

visando a melhorias no ambiente escolar e extraescolar, além de que, são os sujeitos 

que compõe o cenário escolar e que são os responsáveis diretos pelas ações cabíveis 

a eles, entrelaçadas pela coletividade e objetivos comuns. 

Outra constatação foi a de que os Projetos Políticos Pedagógicos padecem de um 

embasamento epistemológico. Neste não é mencionado o tipo de conhecimento que 

as educadoras em seu coletivo desejam construir com as crianças que a escola 

atende. Sublinha-se ainda, no tocante ao embasamento, a necessidade de uma maior 

atenção das educadoras frente a essa questão, a fim de que as propostas de trabalho 

pedagógico realizadas pelas professoras sejam resultantes de uma melhor 

fundamentação teórica e, assim, apresentem um propósito consistente. 

Todas as ações realizadas pelo homem cotidianamente, desde os primórdios são 

produtos de planejamento, que podem ser sistematizados racionalmente ou não. As 

possibilidades de sucesso dessas ações estão diretamente associadas à forma como 

se efetiva tal planejamento. Com a construção do Projeto Político Pedagógico 

acontece o mesmo, é preciso reflexão, estratégias, planejamento. Não se admite mais 

a realização de qualquer trabalho à base de improvisos, principalmente quando se 

trata de Planejamento Escolar.  

Para que o planejamento escolar alcance a sua finalidade, deve explicitar suas 

diretrizes, os princípios e também os procedimentos do trabalho a ser realizado. Deve 

assegurar que as atividades da escola articulem-se com o contexto da comunidade e 

da sociedade. Enfim, deve garantir que haja coerência entre as suas diversas etapas 

na busca dos objetivos definidos, estabelecendo vínculo entre atividade escolar e os 

problemas que envolvem o contexto social. A harmonia entre as suas funções é que 

garantirá a sua execução. Além disso, deve conter na sua estrutura, instrumentos que 

possibilitem ações coordenadas, objetividade e também que seja flexível, 
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considerando as avaliações e realinhamentos que possam se fazer dentro do 

horizonte temporal previsto, daí a importância de um Projeto Político Pedagógico bem 

planejado.  

Sempre foi ratificado, em todas as visitas às escolas, que o PPP deve ser entendido 

como um instrumento eficaz, eficiente, efetivo e constante, sendo um guia da ação 

curricular. Para a sua exequibilidade é importante que seja construído coletivamente 

pela comunidade escolar.  

 

 

Considerações finais 
 

 

Ao término do Projeto de Construção dos Projetos Políticos Pedagógicos da Rede 

Municipal de Arroio Grande / RS/ Brasil, ficou a certeza da importância de conhecer a 

realidade de cada instituição escolar e a constatação de que a interação com os 

diversos segmentos que compõem a comunidade escolar é extremamente 

enriquecedora. Diante de todo o contexto que permeia a atuação profissional do 

professor, esta vivência nas Escolas mostrou a importância da formação continuada 

e do constante aprimoramento dos conhecimentos da área, das necessidades sociais, 

da investigação da própria prática e a busca de temas atuais (professor pesquisador).  

A própria denominação Projeto Político Pedagógico sugere uma ação coletiva, tendo 

a escola como instrumento articulador dos interesses coletivos. Assim as ações 

objetivadas por ela, as tomadas de decisões que nela acontecem e o próprio fazer 

pedagógico do professor requerem diálogo, discussão e posicionamento político com 

todos os envolvidos no processo educacional. Historicamente, a participação de 

grupos sociais nas diferenciadas instituições humanas estabelecidas dá-se por 

representatividade. Levando-se em conta que o universo de cada escola do campo é 

relativamente pequeno, optou-se por, além de quebrar esse paradigma, fazer um 

chamamento amplo no qual obteve-se expressiva participação. Na busca de uma 

educação de qualidade que atenda de forma eficiente as necessidades enfrentadas 

pela escola, muito se discutiu em torno da importância da construção do Projeto 

Político Pedagógico na e para a instituição escolar.  

As decisões tomadas pelos diversos segmentos fundamentaram a realidade que deve 

reger cada ação pedagógica das Escolas que aceitaram participar e construir o seu 
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PPP. Procurou-se estar sempre relembrando o que foi tão discutido nos encontros 

como: O Projeto Político Pedagógico é um processo contínuo, que não se finda em 

sua concepção, ele nasce e se desdobra a partir da leitura da realidade concreta. Não 

há como alcançar êxito em sua execução quando o projeto torna-se um produto de si 

próprio. A flexibilidade é um vetor constante e sempre presente em cada etapa da 

elaboração do projeto e na auscultação dos atores sociais. Dessa maneira, as 

deliberações administrativas e as ações do professor se vincularão como reflexo dos 

objetivos e metas previstos no Projeto Político Pedagógico.  

Com relação ao Projeto de Intervenção, o trabalho foi realizado cumprindo todas as 

etapas previamente elaboradas, tendo sido concluído de maneira distinta, uma vez 

que cada Escola teve a oportunidade de participar de dez encontros e logo após teve 

autonomia e aplicou as orientações dentro do seu entendimento próprio, com isso, 

hoje todas as escolas do campo da rede municipal de Arroio Grande construíram têm 

os seus próprios projetos Políticos Pedagógicos. 

Embora a primeira versão do PPP das Escolas do Campo da Rede Municipal de Arroio 

Grande tenha representado um grande avanço e possivelmente se constitua de um 

documento que inspirará novos gestores a propor tal construção, torna-se importante 

registrar que ainda se precisa  avançar para ofertar uma educação de qualidade,  

incentivar o hábito leitor, fazer com que as famílias se aproximem e interajam mais da 

vida escolar do filho, oferecer formação de qualidade aos professores e funcionários 

e valorizá-los. São várias as experiências bem- sucedido por conta de um PPP 

elaborado e executado de modo assertivo, coerente e bem conduzido, porque sua 

principal condição é estabelecer ações que favoreçam a igualdade de condições para 

o acesso e à permanência na escola da população que sempre esteve fora das 

diversas políticas públicas.  

Uma sugestão importantíssima que se optou por deixar aqui é quanto à construção 

ou à reformulação do PPP, sendo imprescindível abrir espaços para debater com 

todos que compõem a comunidade escolar para analisar as situações concretas e 

aquilo que se deseja manter ou mudar e traçar, ou seja, para isso é necessário um 

plano de ação que torne possível que todos participem realmente. Conseguiu-se fazer, 

nessa primeira versão, um ensaio, mas espera-se que com tudo o que foi tratado, os 

gestores entendam que somente terá valor se o PPP for construído de fato pelo 

coletivo da escola.  
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O envolvimento da Mestranda com a construção e a efetivação dos PPPs das Escolas 

do Campo de Arroio Grande foi tão significativo e relevante que a motivou a apresentar 

sua experiência no Simpósio Municipal de Educação, promovido pela Secretaria 

Municipal de Educação de Arroio Grande, dias 05, 06 e 07 de agosto de 2013 e no 

Cuarto Seminário Internacional de Investigación sobre Educación Rural, no Centro 

Agustín Ferreiro, Cruz de los Caminos, Canelones, Uruguay, nos dias 24 y 25 de 

octubre de 2013.  
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RESUMO 
Neste texto discutiremos a reestrutura«o curricular das Escolas do Campo que est§ 
em andamento no Estado do Rio Grande do Sul. Tal reestrutura«o abrange a 
totalidade das escolas p¼blicas ga¼chas. Nossa discuss«o ser§ pautada na an§lise 
de alguns elementos do Regimento Padr«o aprovado pelo Conselho Estadual de 
Educa«o para as Escolas de Ensino Fundamental normatizados pelas Diretrizes 
Operacionais para a Educa«o do Campo, contrapondo-o aos Regimentos anteriores 
¨s Diretrizes Operacionais. Analisaremos elementos definidores do projeto de escola 
e de educa«o como a filosofia da escola, os fins da educa«o, os objetivos e alguns 
elementos defendidos na metodologia apresentada no Regimento. Os documentos 
analisados foram produzidos em contextos diferentes. O atual Regimento Padr«o foi 
produzido num contexto de ampla discuss«o em torno da defini«o das Diretrizes para 
a Escola do Campo  enquanto que o aprovado em  2007  t°m discuss«o restrita ¨ 
comunidade escolar. O estudo demonstra que estes diferentes contextos est«o 
expressos em ambos os Regimentos. No atual valoriza-se o saber e a cultura do 
homem do campo, enquanto que no de 2007 estes saberes n«o s«o considerados. 
 
ABSTRACT 
In this paper, the restructuring countryside school curriculum, undergoing in the state 
of Rio Grande do Sul, will be discussed. Such restructuring covers all the state public 
schools. Our discussion will be based on the analysis of some elements of the 
Standard Rules approved by the State Board of Education for Elementary Schools 
normalized by the Operational Guidelines for Countryside Education, in contrast to the 
previous Regiments of the Operational Guidelines. The defining elements of school 
project and education as the philosophy of the school, the educational targets, goals 
and some elements defended in the methodology presented in the guidelines will be 
analyzed. Such documents were produced in different contexts. The Current Standard 
Procedure was produced in a context of extensive discussion around the definition of 
the Guidelines for the Countryside School while the one approved in 2007 is restricted 
to the school community. The study demonstrates that these contexts are expressed 
in both regiments. In the current document, the knowledge and the culture of the rural 
people is valued, while in the 2007 document these practices are not considered. 
 
Palavras-chaves: Reestrutura«o, Campo. escolas. 
Key-words: restructuration, countryside, schools  
 
EIXO 3. Organiza«o do Trabalho Pedag·gico nas Escolas P¼blicas da Educa«o 
B§sica (Projeto Pol²tico Pedag·gico, Gest«o, Curr²culo, Avalia«o, Cultura, Pol²tica de 
Acesso e Perman°ncia). 
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INTRODU¢ëO 

 

 

A sociedade capitalista moderna tem se caracterizado pela exclus«o crescente dos 

direitos mais elementares da popula«o, tais como: terra para trabalhar, espao de 

trabalho, sa¼de e educa«o. A ñexpans«o do capitalismo no campo acarretou a 

desorganiza«o do modo de viver e de produzir dos trabalhadores rurais, cuja 

produ«o se caracteriza como agricultura familiar. As institui»es criadas, que passam 

a prestar servios ¨ popula«o rural, constituem-se em importantes instrumentos a 

servio do capitalò (GRITTI, 2003, p. 70). 

Embora dominante esse modelo de sociedade avana fundamentado em 

contradi»es. De um lado as contradi»es do pr·prio modelo de desenvolvimento que 

produz desemprego, migra«o campo-cidade, entre outras.  De outro, encontramos 

as popula»es campesinas que n«o aceitam essa marginaliza«o e reagem 

construindo alternativas de resist°ncia econ¹mica, pol²tica, cultural e de educa«o. 

Nesse sentido um dos desafios ® perceber qual educa«o est§ sendo oferecida ao 

meio rural e que concep«o de educa«o est§ presente, nesta proposta que objetiva 

reestruturar a oferta educativa nas escolas do campo. Assim, ña discuss«o parece ser 

a de como garantir que todas as pessoas do meio rural tenham acesso a uma 

educa«o de qualidade, voltada aos interesses da vida no campo. Nisso est§ em jogo 

o tipo de escola, a proposta educativa que ali se desenvolve e o v²nculo necess§rio 

dessa educa«o com uma estrat®gia espec²fica de desenvolvimento para o campoò 

(KOLLING; MOLINA, 1999, p. 24).  

Condi«o fundamental para se construir a escola do campo, aqui entendida como 

ñaquela que trabalha desde os interesses, a pol²tica, a cultura e a economia dos 

diversos grupos de trabalhadores e trabalhadoras do campo, nas suas diversas 

formas de trabalho e organiza«o, na sua dimens«o de permanente processo, 

produzindo valores, conhecimentos e tecnologias na perspectiva do desenvolvimento 

social e econ¹mico igualit§rio dessa popula«oò (KOLLING; MOLINA, 1999, p. 27) ® 

a clareza do lugar social que a educa«o pode ocupar na constru«o de um projeto 

de desenvolvimento. 

A educa«o n«o constr·i um projeto de desenvolvimento sustent§vel. No entanto, sem 

a educa«o qualquer projeto de sociedade fica comprometido. Portanto, o processo 

pedag·gico n«o ® um ato individual, volunt§rio e isolado do contexto em que emerge.  



 

 650 

Entendido como um processo coletivo o artigo 10 das Diretrizes Operacionais para a 

Educa«o B§sica nas Escolas do Campo-DOEBEC - aponta para esta constru«o 

coletiva do ñprojeto institucional das escolas do campo, considerando o estabelecido 

no artigo14 da LDB 9394/96, garantir§ a gest«o democr§tica, constituindo 

mecanismos que possibilitem estabelecer rela»es entre a escola, a comunidade 

local, os movimentos sociais, os ·rg«os normativos do sistema de ensino e os demais 

setores da sociedadeò. (BRASIL, 2012). 

Igualmente fundamental para a constru«o da Escola do Campo segundo as Diretrizes 

Operacionais em seu artigo 13 ® a forma«o dos professores para o exerc²cio da 

doc°ncia nas Escolas do Campo. Esta forma«o deve contemplar os estudos da 

diversidade, a organiza«o do ensino, os processos de intera«o e transforma«o do 

campo, a gest«o democr§tica, entre outros. O Projeto Pol²tico Pedag·gico das 

Escolas do Campo ser§ a ñexpress«o compartilhada de todos os setores 

comprometidos com a universaliza«o da educa«o escolar com qualidade social, 

constituir-se-§ num espao p¼blico de investiga«o e articula«o de experi°ncias e 

estudos direcionados para o mundo do trabalho, bem como para o desenvolvimento 

social, economicamente justo e ecologicamente sustent§velò. (BRASIL, 2012). 

 

 

FUNDAMENTA¢ëO LEGAL DA REESTRUTURA¢ëO 

 

 

Amparada na Lei de Diretrizes e Bases da Educa«o Nacional ï Lei n. 9394/96 e nas 

Diretrizes Operacionais para a Educa«o do Campo a Secretaria Estadual de 

Educa«o do Rio Grande do Sul-SEDUCRS, desencadeou um amplo debate com o 

objetivo de reestruturar a educa«o p¼blica ga¼cha. Reestrutura«o esta que atinge 

toda a educa«o b§sica e todas as modalidades de ensino. Por®m, o n²vel de ensino 

onde o debate e a necessidade de reformula«o t°m sido apresentados como mais 

urgentes, ® o Ensino M®dio, em decorr°ncia dos altos ²ndices de evas«o e repet°ncia. 

Na regi«o de abrang°ncia da 15Û Coordenadoria Regional de Educa«o do total de 

115(cento e quinze) escolas da rede p¼blica estadual 42 (quarente e duas) s«o 

classificadas como escolas do campo. No caso daquelas escolas de ensino m®dio 

classificadas como escolas do campo pelo decreto federal nÜ 7.352/2010 devem 

atender al®m das Diretrizes Operacionais para a Educa«o do Campo, as Diretrizes 
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da Reestrutura«o Curricular do Ensino M®dio. Tal decreto define como escola do 

campo, a escola urbana que atende mais de 50% de alunos oriundos da §rea rural. 

S«o as escolas localizadas nas sedes dos munic²pios que oferecem ensino m®dio, e 

se enquadram nas exig°ncias do referido decreto, o qual estabelece no inciso II do 

artigo 1Ü que: ñEscola do campo ® aquela situada em §rea rural, conforme definida 

pela Funda«o Instituto Brasileiro de Geografia e Estat²stica (IBGE), ou aquela situada 

em §rea urbana, desde que atenda predominantemente a popula»es do campoò. Na 

§rea de abrang°ncia da 15Û Coordenadoria Regional de Educa«o s«o 42 (quarenta 

e duas) escolas segundo o decreto federal nÜ 7.352/2010.        

Assim, a proposta de reestrutura«o proclama,  

 

 

o ensino m®dio polit®cnico  que tem por base na sua concep«o  a dimens«o 
da politecnia, constituindo-se na articula«o das §reas de conhecimento e 
suas tecnologias com os eixos cultura, ci°ncia, tecnologia e trabalho  
enquanto princ²pio educativo. J§ a educa«o  profissional integrada ao ensino 
m®dio se configura na aquisi«o de princ²pios que regem a vida social, e 
constroem na contemporaneidade, os sistemas produtivos.  
A execu«o desta proposta demanda uma forma«o interdisciplinar partindo 
do conte¼do social, revisitando os conte¼dos formais para interferir nas 
rela»es sociais e de produ«o na perspectiva da solidariedade e da 
valoriza«o da dignidade humana. Acreditamos, que uma consistente 
identidade ao Ensino M®dio se dar§ n«o somente por reverter o alto ²ndice 
de evas«o e reprova«o com qualidade social, mas acima de tudo por 
apresentar um Ensino M®dio que oportunize e se empenhe na constru«o de 
projetos de vida pessoais e coletivos que garantam a inser«o social 
produtiva com cidadania. (AZEVEDO; REIS, 2013, p. 28). 

 

 

O REGIMENTO ESCOLAR 

 

O Regimento escolar ® o documento legitimador de todos os atos escolares, 

amparado na legisla«o nacional e estadual. £ um conjunto de regras que orientam o 

funcionamento e a estrutura escolar, define a organiza«o did§tica, administrativa e 

pedag·gica. Estabelece direitos e deveres de todos que convivem no ambiente 

escolar. Temos como pressuposto que, este documento, deve contribuir para 

fortalecer a autonomia da escola numa perspectiva democr§tica, assegurando os 

princ²pios pol²ticos, pedag·gicos, filos·ficos que embasam a pr§tica pedag·gica. 

Entendemos tamb®m, que em decorr°ncia disso, o regimento ® o documento que 

obrigatoriamente, deve expressar, a identidade da escola.  
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Os princ²pios da rela«o democr§tica, entre todos os sujeitos do processo educativo 

® registrado no Regimento Escolar, de uma escola do campo, de ensino fundamental 

da regi«o de abrang°ncia da 15Û Coordenadoria Regional de Educa«o, aprovado no 

ano de 2007. Assim, no escrito da sua filosofia encontramos o seguinte: 

 

 

A escola ® um espao permanente de experi°ncias e pr§ticas democr§ticas, 
onde um por todos e todos por um pretendem formar cidad«os participativos, 
cr²ticos, aut¹nomos e transformadores de sua realidade. Diante disso a 
comunidade (pais, alunos, professores e funcion§rios ) deve trabalhar em 
harmonia para que o desenvolvimento da criana e do adolescente se 
concretize. (SEDUCRS, 15Û CRE/RS, 2007). 

 

 

Embora preceitue a rela«o democr§tica a quest«o do meio rural n«o se faz presente 

na filosofia da escola. Defende a escola como um espao onde a democracia deve 

determinar o cotidiano da escola, mas n«o h§ nenhum conceito, nenhuma refer°ncia 

quanto ¨ concep«o de conviv°ncia e pr§ticas democr§ticas. Elemento importante 

defendido na filosofia da escola ® a harmonia. A rela«o escola-comunidade deve ser 

uma rela«o harm¹nica, para que o adolescente e a criana desenvolvam sua 

capacidade de aprendizagem. Fica claro aqui o entendimento de que a escola ® uma 

ilha, uma institui«o imune aos conflitos e diverg°ncias de uma sociedade desigual 

econ¹mica, politica e culturalmente. 

Os Regimentos Escolares historicamente representaram mais um instrumento de 

domina«o e de subordina«o das escolas e muito menos um instrumento de 

constru«o da democracia escolar. Este documento, presente nas escolas, tem 

refletido o contexto social, pol²tico e cultural nacional, que tem se caracterizado pelo 

autoritarismo.  

Contemporaneamente, vivemos um processo de discuss«o, de estudo, de reflex«o no 

cotidiano das institui»es escolares desencadeado oficialmente pelas pol²ticas de 

governo. Ent«o, perguntamos: at® que ponto este processo ir§ refletir na constru«o 

de documentos que signifiquem um avano na constru«o de um projeto educativo 

democr§tico e comprometido com os sujeitos part²cipes. O Regimento do ano de 2007 

constru²do pela comunidade escolar define como fins da educa«o, o seguinte: 
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A educa«o fundamental tem por finalidade desenvolver o educando, 
assegurando-lhe a educa«o comum indispens§vel para o exerc²cio da 
cidadania, prepara«o voltada para o meio rural e fornecer-lhes meios para 
progredir em estudos posteriores. Neste sentido persegue as seguintes 
finalidades: a) fazer com que o homem rural se valorize e valorize a sua forma 
de subsist°ncia mostrando a import©ncia da agricultura como mecanismo de 
desenvolvimento econ¹mico para o pa²s; b) form§-lo para que saiba trabalhar 
com profissionalismo no seu meio;  c) educ§-lo para a vida social, no seu meio 
e fora dele, ampliando seus horizontes enquanto ser humano capaz de 
conviver; d) faz°-lo compreender a import©ncia do associativismo como forma 
para amplia«o dos seus neg·cios, bem como para o fortalecimento da 
atividade agr²cola; e) faz°-lo respeitar a sua vida e a vida dos semelhantes com 
pr§ticas saud§veis. (SEDUCRS, 15Û CRE/RS, 2007). 

 

 

Os fins da educa«o n«o est«o muito claros quanto ao entendimento, a concep«o 

que a escola tem da cultura rural e do conhecimento do homem rural. A escola tem o 

papel de civilizar, de educar para a conviv°ncia social, para a vida em sociedade. 

Nesse sentido a escola est§ reproduzindo um conceito, ou melhor, um preconceito, 

pr·prio de uma sociedade urbano ï industrial, que inferioriza a cultura e o 

conhecimento do homem do campo. Ao mesmo tempo, pretende fazer com que os 

alunos entendam que o trabalho agr²cola, a agricultura ® uma atividade econ¹mica 

fundamental para o desenvolvimento do pa²s.  

Contudo, em nenhum espao do Regimento Escolar aparece o conceito, o 

entendimento de que agricultura a escola defende, entende ser importante. O conceito 

de agricultura familiar, ou mesmo a express«o, n«o se fazem presentes no documento 

orientador e definidor do projeto de escola. Esta escola est§ situada num espao rural 

caracterizado pela pequena propriedade rural, e este contexto n«o ® lembrado, 

apresentado no documento. 

Tamb®m, neste documento, definidor de seu papel  enquanto institui«o educativa, 

expressa a id®ia de que o homem rural n«o conhece sua atividade, sua cultura. Em 

um de seus objetivos manifesta que ® tarefa da escola ñensinar-lhe a apreciar os 

recursos, tradi»es e cultura do meio rural, com a finalidade de valorizar o trabalho 

manual, as atividades agr²colas e a vida ruralò. Nos seus objetivos reafirmam a tarefa 

de institui«o socializadora, civilizadora do homem rural, que est§ presente nos fins 

da educa«o. Diz, novamente, que ® objetivo da escola, ñeduc§-lo para a vida social, 

no meio e fora dele, ampliando seus horizontes enquanto ser humano capaz de 

conviverò.  

O projeto pedag·gico que a escola defende, pode ser mais uma vez percebido nos 
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objetivos acima citados. Os educadores sabem que a escola ® uma escola rural, que 

seu contexto ® diferente do mundo urbano, por®m, essa vida rural n«o aparece na 

proposta pedag·gica. Mesclam valoriza«o do saber rural, com socializa«o deste 

homem. Importante destacar que embora as Diretrizes Operacionais para a Educa«o 

do Campo, ainda n«o tinham sido definidas, a rede p¼blica estadual participou em 

v§rios momentos de forma«o e discuss«o sobre as escolas do campo. Puderam 

discutir a agriculturas familiar no contexto nacional e regional, bem como a presena 

e o sentido do agroneg·cio. Este dominantemente presente nos diversos espaos de 

comunica«o. Talvez isso explique o seguinte objetivo: ñForma«o de um novo 

cidad«o rural mediante um ensino integrado e globalizado incentivando a descoberta 

e o desenvolvimento de talentos e habilidades.ò Diante disso , nos perguntamos, que 

novo cidad«o pretende a escola formar? O que entende por cidaddania? 

A falta de clareza do papel da escola rural no processo pedag·gico e pol²tico possibilita 

ñque a escola prim§ria rural, enquanto uma  importante institui«o, no caso a escola 

p¼blica regulada pelo Estado, contribuiu  para a expans«o e a manuten«o do modelo 

capitalista de agricultura e de sociedadeò. (GRITTI, 2003, p. 83). 

Os Fins da Educa«o no Regimento aprovado ap·s a defini«o das Diretrizes para a 

Educa«o do Campo  acredita que o papel da escola ® tamb®m o de trabalhar no 

sentido de construir um modelo de desenvolvimento sustent§vel. Encontramos que: 

Contribuir para o estabelecimento do Regime de Colabora«o entre os entes 

federados, a fim de assegurar a oferta do Ensino Fundamental nas comunidades 

rurais e articular a educa«o escolar, na perspectiva do desenvolvimento sustent§vel; 

pensar que o local, o territ·rio, pode ser reinventado, dinamizado, valorizado e 

descoberto atrav®s das suas potencialidades educativas. 

A educa«o deve garantir a ampla participa«o dos povos do campo, da comunidade, 

dos movimentos sociais e das demais organiza»es representativas nas discuss»es 

que permeiam tanto a Proposta Pol²tico Pedag·gica quanto a sua operacionaliza«o, 

estabelecendo um di§logo permanente com o Conselho Escolar para que a qualidade 

de vida e o desenvolvimento sustent§vel estejam intrinsecamente articulados §s 

pr§ticas dos educadores, concebendo a escola do campo como uma postura aberta, 

democr§tica e atenta aos processos que se relacionam ao lugar e ao desenvolvimento 

sustent§vel de maneira a valorizar os saberes locais e  os novos conhecimentos e, 

desta maneira, resgatar a import©ncia da escola para a comunidade onde est§ 

inserida, sendo tratada como ponto de refer°nciaò. 
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£ necess§rio destacar que o Regimento para o Ensino Fundamental aprovado pelo 

Conselho Estadual de Educa«o apresenta de forma clara, o papel da escola do 

campo em decorr°ncia de um amplo debate desencadeado pela Secretaria Estadual 

de Educa«o junto ¨s escolas do campo e aos movimentos sociais. Al®m disso, 

fundamenta sua estrutura«o nas Diretrizes para a Educa«o do Campo. Fica 

expresso a rela«o da escola com a constru«o de um modelo de desenvolvimento 

sustent§vel que valorize os saberes locais. 

Este compromisso com uma forma de desenvolvimento n«o excludente, que contribua 

com a perman°ncia da popula«o do/no campo atrav®s da constru«o de modelos 

alternativos de agricultura, de novas matrizes tecnol·gicas, ® ratificado nos objetivos 

e em toda a estrutura do Regimento. 

Entre outros, encontramos os seguintes objetivos definidores da a«o pedag·gica da 

Escola do Campo: 

I- O reconhecimento de seus modos pr·prios de vida, suas culturas, tradi»es e 

mem·rias coletivas, como princ²pios fundamentais para a constitui«o da identidade 

das crianas, adolescentes e adultos; 

II ï A valoriza«o dos saberes e do papel dessas popula»es na produ«o do 

conhecimento sobre o mundo, seus ambientes natural e cultural, assim como as 

pr§ticas ambientalmente sustent§veis que utilizam. 

Ao apresentar o desenvolvimento sustent§vel como um conceito importante na 

rela«o homem ï natureza o Regimento. Padr«o para o Ensino Fundamental das 

Escolas do Campo em vigor  atualmente pretende estabelecer uma nova rela«o 

homem-natureza. Por®m, se atentarmos para a discuss«o sobre desenvolvimento 

sustent§vel, apresentada no dicion§rio da educa«o do campo, veremos que este 

conceito apenas relativiza a agress«o a natureza, e n«o prop»e  mudana no modelo  

de desenvolvimento. O verbete desenvolvimento sustent§vel, diz: 

 

 

Nos limites dados por esse contexto, o consenso em torno do 
desenvolvimento sustent§vel ® a sa²da para os impasses atuais deste 
sistema de produ«o de mercadorias, mas n«o para reformular a rela«o com 
a natureza, nem para construir poss²veis sociedades sustent§veis. (SILVA, 
2012, p. 207). 

  

 

Conceito comum nos dois documentos, ® a interdisciplinaridade como concep«o de 
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ensino e curr²culo. O documento de 2007, n«o discute este conceito, apenas, aponta 

para a interdisciplinaridade e o ensino globalizado. O Regimento padr«o, pode-se 

dizer que avana neste sentido, pois esclarece que interdisciplinaridade: assegura, 

 

 

a intera«o e a comunica«o entre as disciplinas, levando a um conhecimento 
harm¹nico e significativo. Evidencia-se que a interdisciplinaridade, em seu 
sentido estrito, corresponde a uma intersec«o estrutural da diversidade de 
conhecimentos desenvolvidos, observando-se tamb®m o papel do educador, 
seu envolvimento e forma«o. Pela via pedag·gica da interdisciplinaridade, 
acontece a constru«o de uma escola participativa que constr·i seus 
conhecimentos, atendendo ¨s exig°ncias no campo da pesquisa e da 
produ«o do conhecimento. Isso implica em aprendizagens a serem 
desenvolvidas pela escola, tais como as compet°ncias lingu²sticas- l·gico-
matem§tica, espacial cinest®sica, musical, pict·rica, intrapessoal e 
interpessoal. (AZEVEDO; REIS, 2013, p. 16). 

 

 

Apesar de apresentar a interdisciplinaridade como um avano no processo 

pedag·gico e definir o significado da mesma, n«o acreditamos que ela possa resolver 

a quest«o complexa que ® um projeto de educa«o integrado a um projeto pol²tico que 

busque a transforma«o n«o apenas da escola, mas tamb®m da sociedade. Isso por 

v§rios motivos, entre os quais, o de que para desenvolver uma educa«o integral, 

total, n«o fragmentada ® necess§rio muito mais que um trabalho interdisciplinar. Al®m 

disso os educadores na sua totalidade s«o frutos de uma educa«o/forma«o 

fragmentada que precisa ser superada. 

 

 

CONSIDERA¢ìES FINAIS 

 

A concep«o de escolas do campo ® consequ°ncia de uma longa discuss«o dos 

trabalhadores do/no campo. Nasceu no contexto de uma luta maior por terra e 

educa«o desencadeada pelos movimentos sociais do campo. Pretende formular um 

projeto de educa«o articulado a um projeto pol²tico de transforma«o social sob o 

comando dos trabalhadores. 

O que temos na atualidade ® a discuss«o e a implementa«o de uma proposta de 

reestrutura«o curricular para as escolas do campo, coordenada pelo Estado. Tal 

proposta se fundamenta nas Diretrizes Operacionais para a Educa«o do Campo 

constru²das a partir da mobiliza«o dos sujeitos do campo.  
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Os documentos analisados foram produzidos em per²odos distintos e esse contexto 

diverso est§ presente nos mesmos. Enquanto que o atual Regimento aprovado em 

2014 traz como importante os saberes e os conhecimentos do homem do campo, e 

prega que a escola deve trabalhar articulada a um modelo de desenvolvimento 

sustent§vel, o Regimento aprovado em 2007 n«o se preocupa com a quest«o do 

desenvolvimento e t«o pouco considera importante os saberes do homem do campo 

no seu processo pedag·gico. 

A quest«o que se coloca ® at® que ponto a defesa dos saberes e da cultura do homem 

do campo, e a defesa das Diretrizes Operacionais para a Escola do Campo se 

concretizar«o nos Projetos-Pol²ticos-Pedag·gicos que est«o sendo elaborados pelas 

escolas, e mais particularmente no cotidiano do fazer pedag·gico. 
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Resumo 
 
 Este texto problematiza a organiza«o do trabalho pedag·gico nas escolas p¼blicas 
localizadas no campo no munic²pio de Cambori¼ e tece algumas reflex»es sobre as 
lutas e conquistas da educa«o do campo e os processos hist·ricos das comunidades 
rurais do munic²pio. O estudo faz uso do instrumental de abordagem qualitativa, tendo 
como t®cnicas de coleta de dados a entrevista, question§rios, observa«o e an§lise 
documental. A partir dos dados obtidos em trabalho de campo, verificou-se que as 
escolas localizadas no campo no munic²pio de Cambori¼ n«o possuem um projeto 
pol²tico-pedag·gico pr·prio, tendo em vista que um mesmo documento ® partilhado 
pelas tr°s escolas de campo, situadas em regi»es e conjunturas distintas. Al®m disso, 
constatou-se que os professores quase n«o participam de processos de forma«o na 
perspectiva da educa«o do campo, em decorr°ncia, a organiza«o curricular ainda 
est§ desarticulada do contexto hist·rico dos alunos. Os depoimentos da comunidade 
escolar revelam que as escolas p¼blicas localizadas no campo devem ter os mesmos 
ñensinamentosò da escola urbana, sem necessidade de articular-se com os processos 
de trabalho no/do campo, cultura e valores das comunidades rurais. Nesse sentido, 
evidencia-se que o fazer pedag·gico nessas escolas ® marcado pela ideologia da 
educa«o rural (SOUZA, 2011), que pressup»e uma vis«o urbanoc°ntrica, a qual entra 
em confronto com a educa«o do campo que est§ voltada para a organiza«o coletiva 
dos sujeitos do lugar, processos emancipat·rios, articula«o entre educa«o e 
trabalho e constru«o de pol²ticas p¼blicas. 
 
Abstract: This text discusses the pedagogical work organization in public schools 
located in the field in the municipality of Camboriu and offers some reflections about 
the fights and the conquests of rural education and the historical processes of the rural 
communities in the municipality. The study makes use of the instrumental qualitative 
approach, with the tecniques of data collection, interview, questionnaire, observation 
and documental analysis. From the data obtained in fieldwork, it was found that schools 
located in the field in the municipality of Camboriu donËt have their own political-
pedagogical project, considering that the same document is shared by the three rural 
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schools, situated in regions and different situations. Besides, it was found that teachers 
hardly participate in formation process in the perspective of the rural education, as a 
result, the curriculum organization is still disjointed of the students historical context. 
The testimonies of the school community reveal that public schools located in the field 
should have the same teachings of the urban school, no need to link up with the work 
processes in/of the field, culture and values of rural communities. In this sense, it 
shows that the pedagogical in these schools do is marked by the ideology of rural 
education (SOUZA, 2011), which presupposes a urbanocentric vision, that clashes 
with the rural education that is turned on the organization collective of the subject place, 
independent processes, articulation between education and work and construction of 
public political. 
Palavras-chave: organiza«o do trabalho pedag·gico; escolas p¼blicas localizadas 
no campo; educa«o do campo; educa«o rural. 
Keywords: pedagogical work organization; public schools located in the field; rural 
education 
 

EIXO 3: Organiza«o do Trabalho Pedag·gico nas Escolas P¼blicas da Educa«o 
B§sica (Projeto Pol²tico Pedag·gico, Gest«o, Curr²culo, Avalia«o, Cultura, Pol²tica de 
Acesso e Perman°ncia).  
 

 

1. Introdu«o 
  

 

O objetivo deste texto ® problematizar a organiza«o do trabalho pedag·gico nas 

escolas localizadas no campo no munic²pio de Cambori¼ (SC), tecendo algumas 

reflex»es sobre as lutas e conquistas da Educa«o do Campo e os processos 

hist·ricos locais, vinculados ¨ educa«o rural.  

O texto est§ organizado em tr°s partes. A primeira apresenta a trajet·ria hist·rica da 

Educa«o do Campo cunhada pelos movimentos sociais do campo e suas demandas 

atuais. A segunda problematiza os percursos hist·ricos vivenciados pelo munic²pio de 

Cambori¼, com enfoque nos seus processos de forma«o social e econ¹mica que, 

atrelados aos contextos nacionais, contribu²ram para fortalecer a ideologia da 

educa«o rural; e a terceira, analisa a organiza«o do trabalho pedag·gico nas 

escolas p¼blicas localizadas no campo, refletindo sobre esse trabalho enquanto 

express«o da educa«o rural.  

O estudo ® oriundo de investiga»es coletivas que fazem uso do instrumental de 

abordagem qualitativa, tendo como t®cnicas de coleta de dados a entrevista, 

question§rios, observa«o e an§lise documental.  

A partir dos dados obtidos em trabalho de campo, verificou-se que as escolas 
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localizadas no campo no munic²pio de Cambori¼ organizam-se na perspectiva 

multisseriada e n«o possuem um projeto pol²tico-pedag·gico pr·prio, tendo em vista 

que um mesmo documento ® partilhado pelas tr°s escolas de campo, situadas em 

regi»es e conjunturas distintas. Contudo, cabe destacar que o PPP est§ em processo 

de reformula«o, conforme mencionou a coordenadora da Educa«o do Campo que 

desempenha as fun»es de dire«o administrativa, orienta«o e supervis«o 

pedag·gica da Secretarial Municipal de Educa«o. Embora tenham ocorrido avanos, 

a concep«o de educa«o trabalhada nestas escolas ainda incorpora dimens»es da 

educa«o rural, ou seja, da educa«o que refora a ideologia do Brasil urbano e do 

campo ñcomo lugar de atrasoò, limitando as possibilidades destes sujeitos de 

ressignificarem seu pr·prio espao. Esta concep«o, incorporada historicamente ¨ 

trajet·ria destes coletivos, visa, essencialmente, a adequa«o destes sujeitos ao 

projeto de moderniza«o global, concep«o que ® reforada quando, a partir do 

levantamento pr®vio das e nas comunidades do campo no munic²pio, observamos por 

meio dos depoimentos, que as escolas do campo devem ter os mesmos 

ñensinamentosò da escola urbana, sem necessidade de articularem-se com os 

contextos do campo e com a comunidade local. 

 

 

2. Lutas e conquistas da educa«o do campo 

 

 

A hist·ria do movimento da Educa«o do Campo no Brasil teve origem na hist·ria dos 

movimentos sociais da classe trabalhadora camponesa e, desde o final da d®cada de 

1980 e in²cio da d®cada de 1990, vem se manifestando por meio de mobiliza»es e 

a»es de resist°ncia, como: ocupa»es de terra contra a estrutura agr§ria, o 

agroneg·cio, a expropria«o da terra e a situa«o de exclus«o econ¹mica e social 

do(a) trabalhador(a) do campo.  

£ a partir dessas lutas e enfrentamentos que os movimentos sociais de trabalhadores 

do campo comeam a reivindicar seus direitos, institu²dos ou n«o nas pol²ticas 

p¼blicas, e tamb®m d«o in²cio ¨ constru«o de um projeto revolucion§rio de campo 

apresentando seu lugar social no pa²s, ao mesmo tempo em que constroem 

alternativas de resist°ncia nas esferas da pol²tica, da economia e da cultura, que 

tamb®m incluem iniciativas na §rea da educa«o (FERNANDES et al., 2004).  
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Inicia-se ent«o, a constru«o de uma proposta de educa«o constru²da pelos sujeitos 

concretos que vivem a din©mica do campo e que dependem da terra para sua 

subsist°ncia. Essa proposta gerada pelos trabalhadores do campo deu origem a uma 

nova realidade, denominada Educa«o do Campo.  

Essa Educa«o nasce da pr§tica coletiva dos movimentos sociais do campo, que, 

coletivamente, passam a lutar pela reforma agr§ria, por pol²ticas p¼blicas e pela 

expans«o dos direitos humanos, comprometendo-se com a transforma«o das 

condi»es de vida da popula«o do campo.  

A compreens«o de pol²tica p¼blica est§ diretamente ligada ¨ participa«o real dos 

povos do campo na luta pela garantia do espao p¼blico. Este espao deve 

problematizar a pr§tica coletiva dos sujeitos do campo nas propostas das escolas 

p¼blicas do campo, tendo em vista que uma das caracter²sticas da Educa«o do 

Campo ® considerar a realidade, os interesses, a produ«o da exist°ncia e a 

valoriza«o dos diferentes grupos identit§rios que vivem no campo.  

A Educa«o do Campo une a luta por educa«o ao conjunto das lutas pela 

transforma«o das condi»es de vida do campo, propondo para a sociedade um 

projeto social e educacional do campo e no campo. Por meio de diversas mobiliza»es 

e enfrentamentos insere suas lutas e demandas dentro do espao p¼blico, nas a»es 

governamentais, principalmente na constru«o de pol²ticas p¼blicas educacionais, tais 

como: Programa Nacional de Educa«o na Reforma Agr§ria (PRONERA), Diretrizes 

Operacionais para a Educa«o B§sica nas Escolas do Campo (BRASIL, 2002), 

Diretrizes Complementares, Normas e Princ²pios para o desenvolvimento de pol²ticas 

p¼blicas de atendimento da Educa«o B§sica do Campo (BRASIL, 2008) e o Decreto 

do Presidente da Rep¼blica estabelecendo a pol²tica da Educa«o do Campo e do 

PRONERA (BRASIL, 2010).  

Contudo, esses documentos n«o s«o suficientes para garantir o direito ¨ educa«o 

dos povos do campo, porque a base do Estado caminha numa dire«o inversa, numa 

l·gica que pretende incluir todos por meio de uma ideologia que os empurra para 

dentro do sistema, na ñcondi«o subalterna de reprodutores mec©nicos do sistema 

econ¹mico, reprodutores que n«o reivindiquem nem protestem em face de priva»es, 

injustias e car°nciasò (MARTINS, 1997, p. 17). Portanto, ainda que o surgimento 

dessas pol²ticas tenha trazido visibilidade e promovido interven»es na escolariza«o 

dos povos do campo, a realidade das escolas p¼blicas do campo ainda ® marcada por 

m¼ltiplos processos de exclus«o, sendo que, as escolas sem v²nculo com os 
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movimentos sociais do campo desconhecem as pol²ticas de Educa«o do Campo 

cunhada pelos movimentos sociais de trabalhadores do campo. 

 

 

3. Comunidades do campo em Cambori¼: percursos hist·ricos 

 

 

Em 1932, na localidade de Caet®s, inicia-se, oficialmente, a hist·ria das escolas 

localizadas no campo no munic²pio de Cambori¼. Neste ano, eclodia a Revolu«o 

Constitucionalista, receb²amos a visita de Get¼lio Vargas e vivenci§vamos a 

constru«o da maior escola urbana de Cambori¼ com recursos estaduais.  

Em meio a todos estes reveses pol²ticos, Jos® Gervasi, trabalhador rural, nativo e 

morador de Caet®s, uma das comunidades mais antigas de Cambori¼, fundava, 

atrav®s da iniciativa popular, a primeira escola localizada no campo de Cambori¼.  

O contexto hist·rico das articula»es pol²ticas de Jos® Gervasi era denso: dois anos 

depois de fundar a escola, era promulgada a Constitui«o Federal de 1934. A 

educa«o p¼blica, neste contexto, era direito de todos, conforme destacava a 

constitui«o, mas permanecia engendrada ¨s demandas de produ«o do pa²s. Na 

constitui«o de 1937, por sua vez, foram consolidados os programas extensionistas, 

que embora tenham auxiliado o homem do campo em suas condi»es de vida, tal 

como alguns elementos da constitui«o anterior, reforaram a submiss«o destes 

coletivos aos grupos dominantes.  

A educa«o b§sica destinada ¨s classes populares, tanto nos centros urbanos como 

no campo, trazia o Estado como coadjuvante na promo«o de recursos e iniciativas, 

evidenciando, na sociedade brasileira como um todo a ideologia desenvolvimentista 

de car§ter urbano-industrial, onde o desenvolvimento econ¹mico era prioridade. Mais 

tarde, no ano de 1964, ocorreu a emancipa«o pol²tica do Distrito da Praia, que hoje 

® a cidade de Balne§rio Cambori¼, conduzida pela bancada ruralista atrelada a 

partidos alinhados ao governo militar (REBELO, 1997). Al®m de um impacto dr§stico 

nos neg·cios pesqueiros familiares do antigo Distrito, que cederam seu espao aos 

grandes empreendimentos tur²sticos e ¨ especula«o imobili§ria, as regi»es e 

comunidades campesinas de Cambori¼ tamb®m sentiram os impactos deste 

processo.  

Os moradores nativos destas comunidades mantinham, em sua maioria, pequenos e 
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m®dios empreendimentos familiares. No entanto, com o fracasso dos governos locais 

em modernizar o campo devido ¨ aus°ncia de recursos, bem como, posteriormente, 

de estabelecer agroind¼strias no territ·rio camboriuense, estes empreendimentos que 

antes participavam da economia local, redimensionaram-se ao plantio para 

subsist°ncia, restando ao homem do campo migrar para a nova cidade ou buscar 

trabalho nos centros urbanos do entorno.  

Em rela«o ¨ agricultura, o historiador local Isaque de Borba Corr°a destaca, no 

document§rio ñCambori¼ de todos os temposò que 

 
 

[é] N«o tinha mais como viver de roa, l§ fora tinham outros empregos. Para 
prejudicar ainda mais o munic²pio de Cambori¼, abriu-se uma BR nova. De 
repente, o tr©nsito que era todo aqui dentro, de um dia para o outro morreu. 
Quando o tr©nsito passava por aqui, a gente tinha ¹nibus. Com a constru«o 
da BR-101 Cambori¼ ficou meio que isolada. Ent«o bairros como Caet®s, 
Brao, Macacos, Vila Pedra, que tinham at® posto de gasolina, de um ano 
para o outro tornaram-se totalmente desabitados. N«o tinha mais interesse 
para nada. 

 
 
No in²cio da d®cada de 1970, Armi Gerv§sio, filho de Jos® Gervasi, assumiu as 

atividades da Escola de Caet®s, que nesta fase, j§ estava vinculada ao poder p¼blico 

municipal. Tendo como recursos alguns bancos escolares, quadro, giz e leite em p· 

dilu²do em uma grande quantidade de §gua para servir como merenda, al®m do ensino 

prim§rio destinado ¨s crianas, Gerv§sio tamb®m coordenou a iniciativa de alfabetizar 

os trabalhadores rurais atrav®s do MOBRAL ï Movimento Brasileiro pela 

Alfabetiza«o.  

Para ajudar no sustento da fam²lia, Armi Gerv§sio desempenhava fun»es no servio 

p¼blico estadual e, considerando ainda a escassez de recursos, o n¼mero pequeno 

de trabalhadores que possu²a condi»es de frequentar a escola e o denso movimento 

de °xodo rural, a iniciativa durou pouco tempo.  

Nesse sentido, a contribui«o de Gerv§sio ® essencial para a compreens«o da 

realidade da ®poca, tendo em vista que a fam²lia est§ estabelecida na regi«o h§ 120 

anos. Considerando a escassez de registros de dom²nio p¼blico quanto aos percursos 

hist·ricos desta comunidade em espec²fico, sem os depoimentos de Armi Gerv§sio 

n«o seria poss²vel resgatar como se deu boa parte das primeiras tentativas de 

movimentos de resist°ncia nas comunidades campesinas de Cambori¼.  

Estes depoimentos revelam que os decl²nios econ¹micos locais, reflexo das 

demandas e prioridades do sistema nacional produtivo, viabilizaram um intenso 
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processo de segrega«o dos povos do campo em rela«o ao centro urbano do 

munic²pio. Desmotivados pelo parco investimento nas condi»es de vida de suas 

comunidades, muitos moradores abandonaram suas terras ou engendraram-se ao 

sentimento de conformismo.  

Nesse sentido, a concep«o de educa«o rural perpetrada na trajet·ria destas 

comunidades, no contexto hist·rico nacional da ®poca, n«o contribuiu para o 

fortalecimento das tentativas de resist°ncia que vinham ocorrendo desde a d®cada de 

1930. Pelo contr§rio, enfraqueceram as articula»es locais das comunidades rurais 

de Cambori¼.  

O trabalho de campo realizado na comunidade escolar de Vila Concei«o, que 

circunscreve as maiores e mais antigas comunidades do campo de Cambori¼, nesse 

sentido, desvela o qu«o presentes ainda s«o estes discursos de conformismo na 

realidade atual.  

Depoimentos dos pr·prios moradores sinalizam as comunidades do campo como 

sendo desunidas e, al®m da maioria das fam²lias n«o participar de nenhuma 

organiza«o de cunho pol²tico na cidade, estas comunidades tamb®m n«o possuem 

um movimento social do campo articulado, seja na forma de associa»es e sindicatos, 

seja na forma de cooperativas e afins. A ¼nica exce«o, no entanto, d§-se em rela«o 

¨ Associa«o de Pais e Professores da escola localizada nesta regi«o, bem como, em 

menor propor«o, o sindicato de trabalhadores rurais de Cambori¼ (SITRUC), fundado 

em 1970. Este ¼ltimo, todavia, opera na perspectiva do agroneg·cio e situa-se no 

centro da cidade.  

Os dados tamb®m apontam que das 19 fam²lias entrevistadas, 16 s«o nativas de 

Cambori¼, mas apenas 6 possuem s²tio ou casas pr·prias, sendo que 4 praticam 

agricultura ou pecu§ria essencialmente para a subsist°ncia ou revenda em pequenos 

armaz®ns das comunidades. As demais fam²lias ocupam postos operacionais no 

servio p¼blico, sendo que a maioria dos moradores atua como chacreiros em 

pousadas/hot®is pr·ximas das comunidades, comerciantes locais ou, ainda, como 

oper§rios em empresas do ramo da constru«o civil na cidade de Balne§rio Cambori¼.  

A escolaridade expressiva deste coletivo ® o antigo ensino prim§rio (1 a 4Û s®rie) 

completo, chamando a aten«o o fato de que nas fam²lias de moradores nativos que 

ainda possuem terras, tanto o pai como a m«e n«o possuem nenhuma escolaridade 

e a renda familiar ® de um sal§rio m²nimo e meio. Deste grupo, cujo pai ® o provedor 

do sustento da fam²lia, todos s«o aposentados como trabalhadores rurais, mas 
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permanecem desenvolvendo suas atividades como forma de complementar a renda 

familiar. A renda mais elevada n«o supera a m®dia de 2 a 3 sal§rios m²nimos e 

compreende os moradores com maior grau de escolariza«o, que por sua vez, n«o 

ultrapassa os anos finais do ensino fundamental completo.  

Em rela«o ¨s condi»es de vida nas comunidades rurais de Cambori¼, o consenso 

destas comunidades ® de que historicamente elas nunca foram prioridade dos 

governos municipais, estaduais e federais, o que pode ser verificado com mais 

expressividade no contexto das fam²lias campesinas que ainda praticam alguma 

modalidade de trabalho do campo, embora sejam poucas.  

O consenso de que j§ n«o h§ pelo qu° lutar, todavia, ® presente nos discursos tanto 

de fam²lias agricultoras como nos discursos de fam²lias que apenas permaneceram 

no campo, mas j§ n«o exercem nenhum trabalho relacionado.  

Relembrando os processos hist·ricos vivenciados no munic²pio especialmente no 

contexto da emancipa«o do Distrito da Praia, um morador da comunidade de Vila 

Concei«o afirma: ñ[...] Cambori¼ nunca mais vai ser a mesma porque foi vendida. 

Hoje o povo tem uma vaga lembrana do que ® viver da terraò. Reconhecendo que a 

vida no campo sempre foi dif²cil, o morador tamb®m destaca que ñ[...] sempre foi duro 

viver da agricultura, mas hoje n«o temos mais espao nenhumò. 

 

 

4. Organiza«o do trabalho pedag·gico nas escolas localizadas no campo no 

munic²pio de Cambori¼ - SC 

 

 

O trabalho de campo foi desenvolvido nas tr°s escolas localizadas no campo do 

munic²pio, por meio de observa»es e entrevistas com professoras e a comunidade 

escolar da Vila Concei«o. Apresentamos a seguir, relatos de moradores que integram 

a comunidade escolar de Vila Concei«o quanto ¨s suas percep»es em rela«o ao 

papel da escola localizada no campo no munic²pio de Cambori¼. Cabe destacar que 

desde a paralisa«o da Escola Isolada de Caet®s em 2011, devido ao pequeno 

n¼mero de alunos, as localidades de Caet®s e Vila Pedra passaram a integrar a 

comunidade escolar de Vila Concei«o.  

O trabalho de campo se constituiu da articula«o com a professora e os alunos da 

turma matutina na escola localizada em Vila Concei«o. Foram aplicados 19 
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question§rios com as fam²lias estabelecidas nas comunidades atendidas pela escola. 

Os question§rios foram estruturados em 23 quest»es sobre as condi»es 

socioecon¹micas destas fam²lias, suas percep»es quanto ¨ vida no campo, bem 

como a import©ncia da escola e o que gostariam de ver refletido na realidade escolar.  

Tamb®m fundamentam estas an§lises, as entrevistas realizadas com Armi Gerv§sio, 

sobre a localidade de Caet®s, com professores que trabalham nessas escolas, bem 

como observa»es da organiza«o do trabalho pedag·gico em sala de aula, an§lise 

documental dos curr²culos oficiais, planejamentos did§ticos e calend§rio escolar.  

Nesse sentido, foi poss²vel identificar que a organiza«o do trabalho pedag·gico nas 

escolas localizadas no campo no munic²pio de Cambori¼ se realiza na perspectiva de 

classes multisseriadas, em que crianas dos Anos Iniciais do ensino fundamental e da 

Educa«o Infantil (Pr®-Escola) estudam em uma mesma sala, orientadas por uma 

mesma professora. 

O projeto pol²tico-pedag·gico est§ em processo de reelabora«o, mas at® o momento 

® o mesmo para as tr°s escolas localizadas no campo. Os professores t°m uma 

sobrecarga de trabalho porque acumulam diversas tarefas, ¨s vezes at® 

administrativas, havendo uma alta rotatividade daqueles cujo v²nculo ® tempor§rio, o 

que dificulta o desenvolvimento de um trabalho pedag·gico coletivo e articulado ¨s 

demandas das comunidades. O planejamento pedag·gico, neste ²nterim, ® feito pela 

professora regente em conjunto com as professoras das outras escolas, sob a tutela 

da coordena«o municipal de Educa«o do Campo, sendo que o mesmo 

planejamento tamb®m ® utilizado para todas as escolas.  

A organiza«o curricular ® a mesma que aquela utilizada para as escolas urbanas, 

sendo apenas os livros did§ticos diferentes e, nesse sentido, compreende-se que a 

aus°ncia de uma diretriz municipal para a Educa«o do Campo tamb®m abre margem 

para que os curr²culos oficiais locais mistifiquem a realidade do campo. No entanto, 

estas dificuldades estruturais n«o passam despercebidas aos sujeitos do campo, 

embora esteja arraigada na concep«o destes coletivos a perspectiva de que a escola 

localizada no campo deve ter os mesmos ñensinamentosò da escola urbana.  

De acordo com Freitas, ® preciso reconhecer que h§ singularidades nas rela»es 

sociais, culturais e econ¹micas no campo brasileiro, ainda que as metodologias e 

t®cnicas de ensino sejam parecidas com as que s«o efetivadas em escolas urbanas 

(FREITAS, 2010). No entanto, por meio de trabalho de campo, verificamos que a 

comunidade escolar aponta a necessidade de a escola garantir professores e 
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atividades extras, como forma de ampliar as oportunidades de aprendizagem, 

forma«o e entretenimento das crianas, bem como, de n«o sobrecarregar a 

professora. Al®m disso, eles evidenciam o sentimento de que a escola localizada no 

campo apresenta fragilidades em rela«o ¨s escolas urbanas.  

Quando questionados sobre a import©ncia da escola na comunidade, foi un©nime o 

fato de ñser perto de casa e da fam²liaò, bem como ficou evidente, para as fam²lias 

com pouca ou nenhuma escolariza«o, a import©ncia da alfabetiza«o e da conquista 

de melhores oportunidades que n«o o campo. Apenas uma fam²lia de agricultores, 

destacou ser importante ensinar conhecimentos do campo.  

Nesse sentido, estas reflex»es evidenciam o qu«o fortalecida ® a ideologia da 

educa«o rural praticada no munic²pio, refletindo-se em duas organiza»es sociais 

distintas e contempor©neas. Se de um lado, existiam os movimentos de resist°ncia e 

de luta pol²tica ï a exemplo da trajet·ria hist·rica de Caet®s ï que chamavam o Estado 

¨ sua responsabilidade para com estes coletivos; gradativamente estes movimentos 

foram se transformando em movimentos de articula«o comunit§ria, onde a pr·pria 

comunidade se responsabiliza por criar as condi»es materiais ¨ localidade e ¨ escola 

nela situada.  

A resist°ncia isolada, mais evidente em fam²lias nativas da regi«o, reflete-se, por sua 

vez, em antagonismos dentro das pr·prias comunidades: ao passo de que desejam 

permanecer no campo ñporque ® mais calmo, apesar das dificuldadesò, a maioria das 

fam²lias, preocupada com o futuro dos filhos, espera que a escola localizada no campo 

se alinhe ¨s escolas urbanas porque o trabalho realizado nestas comunidades j§ n«o 

possibilita o alcance de condi»es de vida dignas.  

A escola, neste ²nterim, ® vista como a possibilidade dos filhos alcanarem projetos 

de vida fora do campo, tendo em vista que o trabalho do campo, em sua maioria, n«o 

® percebido como um futuro promissor e, neste contexto, deixa de ser uma finalidade 

consciente para assumir, na perspectiva destes sujeitos, uma condi«o alienante e 

explorat·ria. Nesse sentido, estas tens»es e contradi»es ficam engendradas em sua 

dimens«o local e consequentemente, ao isentar o poder p¼blico de suas 

responsabilidades, tamb®m n«o se refletem na constru«o de um projeto coletivo para 

o campo.  

Uma moradora natural de Cambori¼ e nascida na localidade de Caet®s, afirma: ñ[...] o 

meu desejo ® ir para Cambori¼ e dos meus filhos mais aindaò. Quando se refere ¨ 

Cambori¼ como se esta fosse um cen§rio a parte, ® reforado o sentimento de 
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conformismo expresso pela comunidade: campo e centros urbanos s«o tratados em 

dimens»es distintas, endossando o sentimento de ñn«o pertenaò tanto de um cen§rio 

como do outro.  

Quando um morador do campo diz que vai ¨ Cambori¼ (centro) para fazer compras, 

ir ao banco ou ao correio, fica n²tida a percep«o historicamente constru²da nestes 

coletivos de que o centro representa Cambori¼ e o campo, a margem, como se este 

n«o fizesse parte da cidade. Esta percep«o ® reforada pela centraliza«o de todos 

os servios de utilidade p¼blica (estatais ou n«o) no centro e seus bairros 

geograficamente alinhados: bancos, supermercados, farm§cias, lojas, correios, 

cart·rios, secretarias municipais, departamentos p¼blicos e at® mesmo o Sindicato de 

Trabalhadores Rurais est«o, todos, estabelecidos muito distantes destas 

comunidades.  

Em contrapartida, outra moradora, que tamb®m foi criada na comunidade, ressalta 

que deseja ficar por que ñ[...] fui criada aqui e o lugar ® tranquilo, sem muita 

urbaniza«oò. Esta contrapartida evidencia a luta do morador nativo em preservar a 

identidade, as caracter²sticas e os sentidos do seu lugar de origem. Quando resgata 

o fato de ter nascido na regi«o, a moradora, cujos dois filhos est«o matriculados na 

escola que atende a comunidade, tamb®m acrescenta, em rela«o ao que deve ser 

feito para ressignificar as condi»es de vida na regi«o, que ® preciso ñ[...] n«o ter 

muitas constru»es, porque a² j§ n«o fica mais campoò.  

A perspectiva imbricada neste discurso chama aten«o para os constantes 

empreendimentos sendo constru²dos nas regi»es campesinas da cidade, sob a 

proposta de investimentos em turismo rural, denunciando a especula«o imobili§ria 

que historicamente explora os espaos e lugares da cidade. 

Nesta dire«o, observa-se que as comunidades est«o divididas entre preservar suas 

identidades e modernizar o campo, como se este representasse, para eles mesmos e 

para os outros, um ñatrasoò. Na aus°ncia de um projeto coletivo articulado, estas 

contradi»es, em uma leitura inicial, alimentam os antagonismos dentro da pr·pria 

classe, o que justificaria, na perspectiva dos sujeitos que participaram do trabalho de 

campo, o sentimento de desuni«o veementemente expresso em seus discursos.  

Nestes discursos tamb®m ® expresso o anseio por melhores condi»es 

infraestruturais, especialmente aqueles que dizem respeito ¨ mobilidade, ¨ telefonia e 

o acesso ¨ internet. Os investimentos no turismo rural, no entanto, refletem, 

principalmente nas fam²lias nativas da regi«o, a insegurana quanto a esta 
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possibilidade, pois a mesma expans«o imobili§ria que poder§ gerar recursos, poder§ 

dessubjetivar as comunidades. Nesse sentido, um agricultor de subsist°ncia afirma 

que deseja permanecer no campo junto dos filhos, ñ[...] para que eles cuidem das 

coisas do campo como eu cuidoò, mas denuncia o desamparo: ñ[...] quanto ¨ vida no 

campo, nem lembram que o que est§ em sua mesa veio daqui, de um lugar sem 

internet e com a estrada cheia de buracosò.  

Logo, considerando o desejo da maioria dos moradores em adequar ¨ escola da 

comunidade ao padr«o das escolas urbanas, muito embora seus discursos tamb®m 

revelem o desejo de ressignificarem o espao em que se constituem como sujeitos; 

em que medida a organiza«o do trabalho pedag·gico das escolas localizadas no 

campo poderia romper com elementos da ideologia da educa«o rural que, nesse 

contexto, cristaliza os estigmas incorporados por estas comunidades em seus 

processos hist·ricos?  

Tomando como base o que alerta as Diretrizes Operacionais para a Educa«o B§sica 

das Escolas do Campo quanto ¨ necessidade de desconstruir a concep«o de campo 

como sendo apenas um per²metro n«o urbano, mas sim, ñ[...] um campo de 

possibilidades que dinamizam a liga«o dos seres humanos com a pr·pria produ«o 

das condi»es de exist°ncia social e com as realiza»es da sociedade humanaò 

(BRASIL, 2002), compreende-se que a identidade da escola do campo deve ser 

constru²da a partir de sua realidade e de sua mem·ria coletiva, protagonizando um 

movimento social em defesa de uma educa«o articulada com a cria«o de condi»es 

materiais para a vida no campo, bem como de resist°ncia, para que possam continuar 

produzindo sua vida no espao rural (VENDRAMINI, 2007, p. 129).  

No entanto, se as pr·prias comunidades encontram-se divididas sobre qual projeto 

desejam ver refletido na realidade do campo, de que modo a escola, nesse sentido, 

poderia contribuir para a constru«o de uma identidade que incorpora elementos da 

realidade concreta, mas n«o representa sua totalidade?  

Observando as demandas elencadas pelos sujeitos destas comunidades, partimos do 

princ²pio de que a organiza«o do trabalho pedag·gico contempla toda a a«o 

educativa, seja esta escolar ou n«o, dentro ou fora dos limites da escola, sendo, 

portanto, a organiza«o do trabalho pedag·gico indissoci§vel da organiza«o social.  

Nesse sentido, Caldart (2010, p. 64) tamb®m destaca que "[é] hoje no campo, como 

no conjunto da sociedade, predomina uma educa«o que conforma os trabalhadores 

a uma l·gica que ® de sua pr·pria destrui«o: como classe, como grupo social e 
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cultural, como humanidade".  

ê medida que a Educa«o do Campo ® identificada como espao de resist°ncia e 

produ«o de vida e cultura (PORTES et. al, 2008), as limita»es da educa«o rural, 

por sua vez, produzem, na constitui«o e percep«o destes coletivos, a ideia de que 

a escola ® algo alheio ao seu espao.  

Esta ideia, por sua vez, sinaliza que, em perspectiva hist·rica, os sujeitos do campo 

em Cambori¼ sentem-se ñsujeitos indeterminadosò, uma vez que n«o ® somente o 

espao que habitam que determina a constitui«o destes sujeitos, mas tamb®m o 

sentimento de pertena, que subjetivamente, reflete-se na constru«o das identidades 

coletivas.  

Nesse sentido, a escola, em seu devir, deve possibilitar espaos de discuss«o e 

constru«o que tomem como base a necessidade de romper com as estruturas 

historicamente estabelecidas, a comear pela constitui«o de projetos pol²tico-

pedag·gicos que contemplem as realidades locais, ï e espec²ficas ï refletindo-se em 

pr§ticas pedag·gicas que, como forma de interven«o no mundo, impliquem n«o 

somente em um ñ[...] esforo de reprodu«o da ideologia dominante, quanto o seu 

desmascaramentoò (FREIRE, 2011, p. 96), mas sim, construir, a partir da luta pol²tica, 

uma sociedade menos injusta e mais humana.  

A materializa«o do trabalho coletivo reflete a identidade da escola e, 

consequentemente, dos sujeitos que dela fazem parte. Esta materializa«o, por sua 

vez, tanto reflete a intensidade das rela»es democr§ticas constru²das no ©mbito da 

escola ou, na atual conjuntura das escolas localizadas no campo de Cambori¼, o 

inverso.  

Nesta dire«o, a organiza«o do trabalho pedag·gico da escola n«o pode renunciar 

as realidades locais limitando a pr§tica pedag·gica ¨ tradicional dicotomia campo e 

cidade, mas sim, considerar a vida, o trabalho e o sujeito do campo como elemento 

articulador para a execu«o de projetos inter ou mesmo transdisciplinares. 

O trabalho do campo, dessubjetivado ao longo dos processos hist·ricos da forma«o 

social de Cambori¼, quando inserido nesse processo de organiza«o, deve estar 

vinculado n«o somente a uma perspectiva pedag·gica que busca o aprendizado 

cognitivo dos sujeitos e a apreens«o de conceitos, ï o que n«o deixa de ser importante 

ï mas sim, a uma perspectiva de produ«o da exist°ncia onde o trabalho n«o se d§ 

em detrimento do homem e da pr·pria terra, mas como finalidade consciente, tendo 

em vista que a aliena«o do trabalho, al®m de negar a natureza humana, tamb®m 
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deteriora as rela»es sociais, substituindo a coopera«o pelas rela»es de domina«o 

e explora«o.  

Se estas rela»es de domina«o e explora«o, na perspectiva da sociedade de 

classes, produzem os antagonismos de classe e as lutas pol²ticas, a escola, como 

espao n«o-neutro que se constitui, deve buscar atrav®s do trabalho coletivo o 

rompimento com a educa«o rural imposta a estes coletivos ao longo de suas 

trajet·rias, resgatando o direito e a liberdade destes povos de se autoproduzirem e 

situarem-se na pr·pria hist·ria que, negada, reduz e desgasta as experi°ncias de 

resist°ncia e endossa os discursos de conformismo, dificultando o rompimento com a 

educa«o rural tradicionalmente concebida como a educa«o adequada destinada 

aos povos do campo de Cambori¼. 

 

 

5 CONCLUSëO 

 

 

O prop·sito deste texto foi problematizar a organiza«o do trabalho pedag·gico nas 

escolas localizadas no campo no munic²pio de Cambori¼ (SC), tecendo algumas 

reflex»es sobre a Educa«o do Campo e os processos hist·ricos locais, vinculados ¨ 

educa«o rural.  

E, a partir dos dados obtidos em trabalho de campo, foi poss²vel constatar que: 1) o 

movimento hist·rico do munic²pio de Cambori¼ revela processos sociais de exclus«o 

e de grandes decl²nios na economia local, o que se evidencia na perspectiva ruralista 

fortemente incorporada no curr²culo escolar e na concep«o de educa«o das escolas 

localizadas no campo; 2) a oposi«o e a nivela«o hier§rquica que enaltece a cidade 

em detrimento do campo incorporam-se aos discursos dos sujeitos destas 

comunidades, perpetuando os princ²pios ideol·gicos da concep«o de campo 

enquanto espao de produ«o alinhada aos interesses do mercado e do capital que, 

distante da Educa«o do Campo, n«o cria condi»es para a constru«o de um 

movimento social nestas comunidades, tampouco sua aproxima«o das discuss»es 

dadas no contexto da Educa«o do Campo; 3) embora seja poss²vel observar em 

perspectiva hist·rica alguns movimentos de resist°ncia, reforamos que dada a 

dimens«o local e isolada em que estes movimentos se produzem, a constitui«o 

subjetiva destes sujeitos reflete-se em um projeto desarticulado do pr·prio contexto, 
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n«o raro, protagonizado por antagonismos entre as pr·prias comunidades.  

Em s²ntese, se faz necess§ria a ressignifica«o dos conceitos e pr§ticas trabalhadas 

nestas escolas, cuja materializa«o evidencia-se na organiza«o do trabalho 

pedag·gico. Trata-se, nesta dire«o, de construir primeiramente um projeto de 

educa«o alinhado a uma concep«o que valorize o campo como espao de produ«o 

da exist°ncia, possibilitando a estes sujeitos a supera«o de sua condi«o de 

ñindeterminadosò, imbricada no imagin§rio social local.  

Nesse sentido, a organiza«o do trabalho pedag·gico, no bojo de sua dimens«o 

pol²tica, deve articular os contextos culturais diversificados destas comunidades como 

forma de direcionar estes antagonismos na dire«o de um projeto para a coletividade.  

Apropriando-se das discuss»es do movimento da Educa«o do Campo, 

desconhecidas ou pouco desveladas por estas comunidades e pela gest«o escolar, 

esta articula«o, por sua vez, pode viabilizar a constru«o de demandas que, 

constru²das pelas pr·prias comunidades, reflitam-se n«o somente na ressignifica«o 

das pr§ticas pedag·gicas, mas em um projeto pol²tico-pedag·gico, um curr²culo e 

diretrizes municipais redimensionadas ¨s identidades, trabalho e a cultura do campo. 

Concluindo, se atrelada ¨ perspectiva do movimento de resist°ncia coletiva e da 

Educa«o do Campo, as escolas localizadas no campo no munic²pio de Cambori¼ 

podem contribuir n«o somente para a valoriza«o do campo enquanto espao de 

produ«o da exist°ncia, resgatando o direito e a liberdade destes povos de se 

reconhecerem na pr·pria hist·ria, mas tamb®m, de descortinarem e denunciarem que 

a dicotomia real n«o ® entre campo e cidade, mas entre capital e trabalho, 

possibilitando, deste modo, o resgate das experi°ncias de resist°ncia pulverizadas 

nos percursos hist·ricos destas comunidades e o rompimento com os discursos de 

conformismo. 
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Resumo 
 
O presente trabalho tem como objetivo analisar o ensino de Geografia no contexto da 
Educação do Campo a partir de uma Escola Estadual de Ensino Fundamental 
localizada em um assentamento de reforma agrária no município de Canguçu-RS. 
Para tanto, a pesquisa parte de alguns questionamentos em que primeiramente 
busca-se compreender o significado da expressão Educação do Campo, tão logo, 
questiona-se papel do ensino de Geografia na escola do campo e quem são os 
sujeitos-históricos que propõe uma educação para o espaço rural, coloca-se assim 
em discussão a concepção de Educação do Campo e o diálogo que o ensino de 
Geografia estabelece com esta modalidade de educação no que concerne 
necessidade de comtemplar as especificidades da diversidade do campo. Assim a 
metodologia utilizada para o desenvolvimento do trabalho ampara-se na análise 
qualitativa em interfase ao levantamento bibliográfico acerca da temática do trabalho 
e o campo empírico foi realizado na referida escola na qual foram entrevistadas as 
professoras de Geografia e aos alunos dos anos finais do Ensino Fundamental foi 
proposto a elaboração de mapas mentais. A realidade da escola em apreço vem 
reforçar o desafio de transpor para a prática o conteúdo das políticas públicas e quanto 
ao ensino de Geografia percebe-se a necessidade de formação continuada dos 
professores no sentido de possibilitar a reflexão acerca dos saberes e práticas que 
coadunam para que as especificidades dessa escola sejam contempladas no 
processo de ensino aprendizagem, pois tal instituição de ensino se caracteriza como 
parte de um movimento social que busca manter a sua identidade e legitimidade. 
 

Resumen 

 

Esto trabajo tiene como objetivo analizar el ensino de Geografia en contexto de la 
educación del campo a partir de una escuela primária estadual situada em uno 
asentamiento de reforma agraria en lo município de Canguçu (RS). Para tanto, la 
investigación parte de algunas cuestiones en que principio se busca comprender lo 
significado de educación del campo, tan luego, cuestiona la función del ensiño de 
Geografia  nesse contexto y queién son estos sujetos históricos que propone uma 

                                            
103 Este trabalho constitui-se como recorte de uma pesquisa de conclusão de curso orientado pela 
Professora Dra. Liz Cristiane Dias, apresentado no dia 19 de fevereiro de 2014 ao colegiado do curso 
de Licenciatura Plena em Geografia da UFPel  de autoria de Jéssica Moara da Cunha Tessmann. 



 

 676 

educación para el espacio rural. Se coloca así en discusión la concepción de 
educación del campo y  el diálogo que el ensiño de Geografia estabelece  con esta 
modalidad de educación en que corresponde ás necesidades de atender ás 
especificidades del rural/campo. Asi la metodologia desto trabajo se ampara en la 
analize qualitativa junto con la bibliografia sobre la temática y el campo empírico fue 
realizado em escuela mencionada en cuál fueram entrevistadas ás profesoras de 
Geografia y a los alumnos dos últimos anos de la escuela primaria fue proposto la 
elaboración de mapa mental. La realidad desta escuela viene reforzar el desafío de 
cumplir em practicas ás politicas publicas y cuanto al ensiño de Geografia darse 
cuenta de la necesidad de formación permanente de los profesores como possibilidad 
de reflexión acerca de los saberes y practicas que contribui para que las 
especificidades dessa escuela se reconecen em processo de ensiño y aprendizaje, 
pues tal instituicón se caracteriza como parte de uno movimento social que busca 
mantener la suyo identidad y legetimidad. 
Palavras-chave: Geografia ï Educação do Campo - Escola 
Palabras -claves: Escuela. Rural. Geografia.  

 

EIXO 3. Organização do Trabalho Pedagógico nas Escolas Públicas da Educação 

Básica (Projeto Político Pedagógico, Gestão, Currículo, Avaliação, Cultura, Política de 

Acesso e Permanência). 

 

 

Introdução 

 

 

O presente trabalho desenvolve-se no âmbito de uma Escola Estadual de Ensino 

Fundamental, localizada em um assentamento de reforma agrária no município de 

Canguçu-RS, sendo que a sua construção parte de algumas indagações iniciais que 

compreendem a necessidade de por em discussão a concepção de Educação do 

Campo, bem como conhecer quem são e o que querem os sujeitos-históricos que 

propõe uma educação voltada para o seu espaço rural e atentar para a inserção e 

adequação do ensino de Geografia no contexto da escola do campo.  

Nesse sentido o objetivo deste trabalho visa analisar o ensino de Geografia no 

contexto da Educação do Campo, para tanto a metodologia ampara-se em uma 

abordagem qualitativa que se relaciona com a dinâmica entre a realidade e o sujeito, 

compreende a complexidade e a ação da sociedade, ainda entende-se que a 

abordagem qualitativa na educação vem se estruturando nos últimos anos com o 

intuito de buscar captar aspectos da realidade social que na maioria das vezes não 

são passíveis de serem apreendidos pelas formas tradicionais de pesquisa (LÜDKE e 

ANDRÉ, 1986). 
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Os procedimentos metodológicos primeiros da pesquisa partiram de uma investigação 

e análise bibliográfica, incluída a análise documental que para Ludke e André (1986) 

é um instrumento de coleta de dados muito importante na qual podem ser colhidas 

informa»es para amparar as considera»es do pesquisador. ñN«o s«o apenas uma 

fonte de informação contextualizada, mas surgem num determinado contexto e 

fornecem informa»es sobre esse mesmo contextoò  (1986, p. 39). 

Por conseguinte a realidade estudada trata-se de uma escola do campo, para a qual 

há uma abordagem que segundo Ilse Scherer-Warren consiste em considerar a  

 
 

[...] relação entre sujeitos e atores coletivos em sua transformação em 
movimentos sociais, a partir de uma tripla dimensão das redes na sociedade 
contemporânea: social, espacial e temporal. As redes sociais do cotidiano, 
bem como as redes de movimentos sociais, podem contemplar uma relação 
dialógica entre o tradicional e o moderno, entre o mais local e o mais global, 
e entre o individual e o coletivo. Para a compreensão deste intrincado cenário 
das redes, é que três dimensões de análise das redes devem ser 
consideradas: o tempo social; o espaço e território; e as formas de 
sociabilidade (SCHERER-WARREN, 2006, p. 122). 

 
 

A fim de compreender as dinâmicas da escola em apreço o trabalho conta ainda com 

uma entrevista semiestruturada com as duas professoras responsáveis pela disciplina 

de Geografia nos anos finais na instituição, que para Ludke e André (1986) é possível 

compreender a importância da entrevista como instrumento de coleta de dados nas 

ciências sociais, pois possibilita uma interação entre pesquisador e sujeitos da 

pesquisa. A partir de questões abertas as respostas tendem a fluir de forma mais 

espont©nea. ñParece-nos claro que o tipo de entrevista mais adequado para o trabalho 

de pesquisa que se faz atualmente em educação aproxima-se mais dos esquemas 

mais livres, menos estruturados.ò (LUDKE e ANDRÉ, 1986, p. 34). 

A proposta desenvolvida com os alunos foram os mapas mentais, segundo David os 

mapas mentais são relevantes para leitura que os próprios indivíduos produzem do 

espaço a partir dos seus campos de vivencia e experiência (RICHTER, 2013). 

 

 

A escola do campo e suas perspectivas  

 

 

Para compreender a educação do espaço rural brasileiro se faz necessário 

estabelecer uma relação entre as políticas educacionais direcionadas para a essa 
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modalidade de ensino. No Brasil, somente a partir dos anos de 1920, que a educação 

para os sujeitos do campo assume a centralidade das discussões e debates 

acadêmicos, devido, principalmente ao aumento do movimento migratório interno do 

país (BELTRAME, CARDOSO, NAWROSKI, 2011), anteriormente a escola ofertada 

no espaço rural se caracterizava pela descontinuidade e desordenamento, não 

existindo uma legislação que embasasse a organização. 

O alto índice de analfabetos, no referido período, evidenciava o fracasso da educação 

rural, o que fundamentava a ideia defendida pelo ñruralismo pedag·gicoò, o qual 

sugeria uma escola que atendesse a demanda rural associando a sua formação a 

produ«o agr²cola para que os filhos dos agricultores permanecessem no campo. ñO 

objetivo era aparelhar-se convenientemente para adequar-se as novas formas que 

assumia a dependência estrutural, no momento em que se iniciava um incipiente 

processo de industrializa«o no Brasilò (RIBEIRO, 2010, p.166). 

Esse processo caracteriza-se pela intenção de preparar os sujeitos do campo à 

subordina«o do modo de produ«o capitalista, que evidenciava seus ñcontornos mais 

definidos, combinado com a expulsão da terra com a formação da mão de obra para 

as ind¼strias nascentesò (RIBEIRO, 2010, p.166). 

Nessa perspectiva compreende-se que a escola rural foi um instrumento bastante 

significativo para a expansão do capitalismo no Brasil, acompanhando a 

desconstrução do modo de vida dos trabalhadores rurais, principalmente no que diz 

respeito ao trabalho, aos saberes construídos historicamente e a sua cultura.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) 4.024/61 favoreceu em 

parte os projetos que vinham sendo propostos para as escolas rurais brasileiras 

deixando a educação rural a cargo das administrações municipais.  Estas por sua vez 

não contavam com grandes recursos, o que implicava na falta de infraestrutura das 

escolas. A referida lei contribuiu para a ñmanuten«o da dicotomia da forma«o de 

professores para o campo e para a cidadeò (BELTRAME, CARDOSO, NAWROSKI, 

2011, p.113), comprovando a percepção de que o homem do campo não precisa de 

escola, pois, ñpara plantar n«o ® necess§rio saber ler e escrever com flu°ncia 

tampouco ser proficiente nas ci°ncias e na matem§ticaò (BELTRAME, CARDOSO, 

NAWROSKI, 2011, p.113). 

Para Mancebo (2009), a Constituição de 1988 é um marco importante, pois, marca a 

ruptura com um modelo ditatorial que minimizava os direitos dos cidadãos e é a partir 
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desse período que os movimentos sociais encontram espaço para reivindicar os 

direitos garantidos por lei.  

 
 

É nesse contexto de reestruturação da democracia do país, de preocupação 
com o seu desenvolvimento econômico e com a realização de direitos já 
garantidos legalmente, que a educação inicia uma nova fase (MANCEBO, 
2009, p.178). 

 
 

Por outro lado, é somente no conteúdo da LDBEN 9.394/96 que educação do/no 

campo vai ser mencionada, o referido documento desprende a escola rural da escola 

urbana e sinaliza que o planejamento deve estar atrelado a vida rural e propõe uma 

adequação do ensino as especificidades da vida do campo respeitando os tempos e 

espaços escolares. Contudo, ainda não assegurava as condições básicas para 

organização das escolas nas comunidades rurais. 

Nessa perspectiva o exposto anteriormente evidencia que a imagem de que 

 
 

[...] a ideia de atraso e de homem culturalmente atrasado aliam-se a uma 
imagem bucólica do mundo rural que exalta a ingenuidade e rusticidade do 
campônio em relação à degradação moral do citadino (BELTRAME, 
CARDOSO, NAWROSKI, 2011p. 115). 

 
 

A Educação do Campo com o propósito de construir uma escola engajada em um 

projeto popular vem ressignificando a teoria e a prática da educação rural, desta forma 

realizam-se conferências em âmbito nacional. No ano de 1998 ocorreu a Conferência 

Nacional por uma Educação Básica do Campo, a qual contou com a contribuição do 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra ï MST reafirmando a pertinência da 

luta por políticas públicas e um projeto educativo adequado a demanda dos sujeitos 

que vivem e trabalham no campo, estabelecendo a partir dai um novo referencial para 

discussão e mobilização popular: substituía-se a denominada educação rural pela 

educação do campo. (BELTRAME, CARDOSO, NAWROSKI, 2011).  

Logo, o campo passa a ser entendido para além da produção agrícola, passa a ser 

um espaço de produção de relações (CALDART, 2012).  Neste contexto a educação 

do campo se difere da educação rural, pois de acordo com Rocha o termo rural 

remete: 

 
[...] as políticas, teorias e práticas que orientam o modelo escolar adotado 
para as populações que produzem suas vidas em torno da agricultura familiar, 
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do extrativismo e da pesca. Este modelo se caracteriza pela precariedade 
física, pedagógica e administrativa. O termo Educação do Campo se articula 
com projetos que visam superar esta situação bem como criar outras 
possibilidades de se fazer a escola (ROCHA, 2010, p.394). 

 
 

A Educação do Campo no cenário da educação brasileira se projeta como uma 

educação emancipatória e atua no sentido de superar as relações sociais capitalistas 

(CALDART, 2009), assim compreende-se a relação entre educação do campo e 

movimentos sociais, pois de acordo com Souza são estes movimentos que buscam a  

 
 

[...] superação de fatores que aprofundam desigualdades regionais e 
dificultam o acesso e permanência das pessoas à escola, dentre eles: 
ausência de escolas; formação precária dos professores; dificuldade de 
acesso aos materiais didáticos; conteúdos escolares descolados da prática 
social (SOUZA, 2010, p. 443). 

 
 

Para tanto cabe pensar o campo como um espaço de produção de vida, de relações 

e de organizações, a identidade dos sujeitos sociais em sua diversidade que engloba 

os espaços da floresta, da pecuária, das minas, da agricultura, dos pescadores, dos 

caiaras, ribeirinhos, quilombolas e extrativistas, ñconforme proposto pela Resolução 

do Conselho Nacional de Educação (CNE) 01 de 2001, torna-se fundamental para 

reivindica«o de pol²ticas educacionais e elabora«o das diversas pr§ticas educativasò 

(SILVA, 2006, p.61). 

A partir de Christóffoli (2006), entende-se que a escola do campo tem por meta 

preparar os sujeitos que vivem e almejam melhorar as suas condições de vida no meio 

rural, pois trata desde os interesses ligados à política, a cultura e a economia dos 

diversos grupos de trabalhadores do campo. 

Nesse cenário de busca por melhoras na qualidade da Educação do Campo surgem 

as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nessas Escolas com o intuito de 

promover avanços no sentido de tornar o ensino voltado para esta população 

adequado as suas especificidades, pois, historicamente esta não passava de uma 

adaptação do ensino ofertado no espaço urbano. 

Assim as Diretrizes Operacionais para a Educação nas Escolas Básicas do Campo 

(PARECER 36/2001) garantem a universalização do acesso da população a 

Educação Básica e a Educação Profissional de Nível Técnico (Art. 3º). Também para 

o desenvolvimento social economicamente justo e ecologicamente sustentável (Art. 
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4º). Contemplando a diversidade do campo em todos os seus aspectos: sociais, 

culturais, políticos, econômicos, de gênero, geração e etnia (Art. 5º).  

O projeto institucional das escolas do campo deve primar pela gestão democrática 

construindo mecanismos que possibilitem estabelecer relações entre a escola, a 

comunidade local, os movimentos sociais, os órgãos normativos do sistema de ensino 

e os demais setores da sociedade (Art. 10), Consolidando desta forma a autonomia 

das escolas, o fortalecimento dos conselhos (Art. 11 promovendo o aperfeiçoamento 

dos docentes (Art.12). Além disso, o projeto visa garantir a melhoria das condições de 

vida e fidelidade aos princípios éticos que norteiam a convivência solidária e 

colaborativa nas sociedades democráticas (Art. 13), Levando em consideração as 

especificidades do campo tanto no que concerne a estrutura física quanto as 

características singulares da população que ali reside (Art. 15). 

Desta forma as diretrizes estabelecem a identidade da escola do campo: 

 
 

Pela sua vinculação às questões inerentes à sua realidade, ancorando-se na 
temporalidade e saberes próprios dos estudantes, na memória coletiva que 
sinaliza futuros, na rede da ciência e tecnologia disponível na sociedade e 
nos movimentos sociais em defesa de projetos que associem as soluções 
exigidas por essas questões à qualidade social da vida coletiva no país 
(CNE/CEB Nº 1, p.37). 

 
 

Neste contexto o ensino de Geografia, assim como os demais componentes do 

currículo escolar, permite que a escola do campo seja analisada a partir do lugar e 

das pessoas que habitam esse espao, pois conforme aponta Wizniewsky ña escola 

do campo deve ser pensada para que seja viva [...], ela deve ser construída por sua 

comunidade, pensada para ajudar no processo de desenvolvimento social, para 

manter a cultura, a raiz, e a historia daquele lugarò (2010, p. 33). 

 

 

O ensino de geografia na escola do campo 

 

 

A Educação do Campo está ligada ao modelo de vida do campo, para tanto ressalta-

se à importância e as especificidades deste modelo de educação para a geografia,  

nas palavras de Oliveira ñ® na escola que uma parte do processo de conscientização 

e/ou n«o conscientiza«o se desenvolveò (OLIVEIRA, 2007, p.143). 
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O mesmo autor destaca que: 

 
 

O ensino de geografia tem como papel resgatar identidades, fomentar 
criatividades, colaborar na construção de personalidades equilibradas, 
capazes de atuar nos diversos espaços da sociedade com o diferencial da 
ética e da cidadania planetária. Devemos fazer com que o aluno perceba qual 
a importância do espaço, na constituição de sua individualidade e da(s) 
sociedade(s) de que ele faz parte (escola, família, cidade, país etc.). Um dos 
maiores objetivos da escola, e também da Geografia, é formar valores de 
respeito ao outro, respeito às diferenças (culturais, políticas, religiosas), 
combate às desigualdades e às injustiças sociais. (OLIVEIRA apud COSTA, 
SANTOS, 2009, p. 3). 

 
 

O ensino de geografia pode contribuir para que a escola do campo dialogue com o 

lugar e com as pessoas inseridas nesse contexto, pois conforme aponta Carmem 

Rejane Flores Wizniewsky: 

 
 

a escola do campo deve ser pensada para que seja viva [...], ela deve ser 
construída por sua comunidade, pensada para ajudar no processo de 
desenvolvimento social, para manter a cultura, a raiz, e a historia daquele 
lugar (WIZNIEWSKY, 2010, p. 33). 

 
 

Ensinar Geografia deve estar atrelado a desvendar a espacialidade das práticas 

sociais, desta forma cabe a geografia instrumentalizar o aluno para que consiga 

conhecer o lugar onde vive, sendo um dos papéis do professor instigar o aluno nesta 

tarefa, e assim criar uma relação de pertencimento e identificação com esse lugar. 

A escola do campo se institui como um espaço onde são reproduzidas as dinâmicas, 

assim sendo o professor de Geografia possui desafios no que tange a ação educativa 

dos sujeitos do campo centrado na construção de conhecimentos e também na 

significação do lugar, onde a ligação com o global não deve ser perdida. 

David concorda quando afirma que:  

 
 

Um ensino de geografia que se pretende integrador deve levar em conta essa 
complexidade da realidade do campo brasileiro, articulando em sua dinâmica 
as particularidades e especificidades do lugar, sem desconsiderar as 
interconexões das escalas, ou seja, compreender o lugar é, antes de tudo, 
pensá-lo como uma totalidade constituída por espaços e tempos locais e 
globais. (DAVID, p. 44, 2010). 

 
 

O ensino de Geografia na escola do campo deve se propor a discutir a realidade que 

está posta para os sujeitos do campo, compreender a sua dinâmica e especificidade, 



 

 683 

nesse sentido analisar a Educação do Campo na Geografia se aproxima da noção de 

lugar, ñ® um espao onde o homem está inserido, mantendo relações sociais, nos 

fazendo refletir sobre o nosso papel no mundoò (VASCONCELOS, 1999 apud. 

WIZNIEWSKY, 2010, p. 32). 

Pensar uma escola do espaço rural que esteja adequada as especificidades dos 

povos do campo exige mais que a escolarização, pois essa é em muitos casos uma 

referencia para a comunidade o que conta com o trabalho dos docentes que precisam 

compreender e valorizar esse espaço. Dessa forma fica clara a ideia de que a 

formação de professores para as escolas do campo deve ser voltada para esse 

público, e, não apenas uma reprodução da escola urbana. 

A organização da escola do campo envolve uma série de dinâmicas e de práticas que 

se estabelecem a partir da escola, mas de modo que integre a comunidade onde se 

insere a escola. Segundo Wizniewsky (2010), essas dinâmicas abarcam o encontro 

entre o professor e o lugar, sua inserção na comunidade escolar, a construção de 

projetos que valorizem o espaço rural onde a escola seja condutora de inserção social, 

planejamento adequado do ensino voltado para os sujeitos do campo e as suas 

expectativas, contribuindo instrumentalizando-o para a permanência no campo. 

Elaboração do Projeto Político Pedagógico da escola com a intenção de contemplar a 

realidade da escola do campo e também a proposição de práticas pedagógicas e a 

seleção de conteúdos com relevância para a comunidade, aproximando a 

aproximação e integração entre escola e comunidade. 

O ensino de Geografia para David (2010) possibilita o entendimento do espaço rural 

onde se encontra a escola tornando possível a transformação desta a partir da 

construção de saberes entre professores, alunos e comunidade articulando práticas 

que tornem a aprendizagem significativa. 

Compreende-se então que uma das atribuições da Geografia na educação básica hoje 

é pensar e entender o mundo e sua organização, tarefa que desafia os docentes no 

sentido de tornar válido para o aluno os conhecimentos que se propõe à construção, 

assim a análise cartográfica contribui nesse aspecto em relação a percepção e leitura 

que os alunos podem ter do espaço, desse modo o mapa é uma ferramenta de 

comunicação que permite o uso de uma linguagem para a representação espacial da 

vida do homem, desde o inicio, quando a necessidade de organização, as civilizações 

desenhavam o espaço vivido, tratava-se e trata-se de uma forma de expressão. 

Subordinado por muito tempo a concepções cartesianas, o mapa foi restringido as 
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escolas para a visualização, era apenas um recurso nas aulas de Geografia, construir 

um mapa em sala de aula ainda era algo distante e complexo (RICHTER, 2011). 

Nesse aspecto Richter afirma que ñincorporar os mapas mentais as atividades de sala 

de aula como linguagem cartográfica em busca da associação entre os saberes 

cotidianos e cient²ficosò (RICHTER, 2013, p. 1). A representação do espaço apontado 

pelo autor pode ser analisada e compreendida a partir dos mapas mentais no ensino 

da Geografia, pois esses são imagens espaciais que vão além da representação do 

espaço vivido, ou seja, os mapas mentais valem-se do universo simbólico e são 

produzidas por acontecimentos, sentimentos, ideias, assim envolvem o subjetivo e a 

imaginação, desta forma enriquecem a representação da realidade de determinado 

grupo social, possibilita a compreensão da sua leitura de mundo. 

 

 

A escola do campo, as professoras e os alunos 

 

 

A escola em discussão neste trabalho caracteriza-se por ser fruto das lutas do 

Movimento dos Trabalhadores Sem Terra ï MST, localizada em um assentamento de 

reforma agrária no município de Canguçu-RS. O movimento em questão se articula 

com ideias desde a distribuição de terras, a reforma agrária até a ocupação da escola, 

pois é preciso uma educação que esteja em acordo com a diversidade do campo e 

dos integrantes do movimento. Nas palavras de um militante, ressaltada por 

Morissawa,  

 
 

[...] foi como a descoberta de uma mina de ouroò, que exigiria muito trabalho 
para cavar ñuma pedagogia a ser criada, milhares de analfabetos a serem 
alfabetizados, um numero de crianças sem fim pedindo para conhecer as 
letras, ler o mundo (MORISSAWA, 2001, p. 239). 

 
 

Assim na entrevista realizada com as professoras cabe salientar que as mesmas são 

formadas em uma instituição de ensino à distancia, com polo no município, destaca-

se também o tempo de docência das entrevistadas, ou seja, 15 anos e 2 anos de 

magistério Porém, em uma análise acerca do período de formação, observa-se que 

ambas tiveram o inicio de suas trajetórias docentes após a promulgação da LDBN 

9394/96.  
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Nesse sentido compreende-se que LDBN 9394/96 prevê a valorização magistério e 

também evidencia a necessidade do plano de carreira dos docentes, bem como 

destaca que os professores devem participar da elaboração da proposta pedagógica 

das escolas e preparar e cumprir seus planos de trabalho contribuindo, assim, para a 

aprendizagem dos alunos. Outro aspecto importante que cabe ser salientado é a 

articulação entre a escola a família e a comunidade, e a legislação em questão 

também enfatiza o aperfeiçoamento continuado dos professores da Educação Básica, 

sendo que a formação inicial deveria possibilitar que os professores se apropriem de 

conhecimentos que possibilitem intervir na conjuntura da realidade atual da 

sociedade.  

Nesse sentido também concorda-se com Caldart que: 

 
 

Atividades de formação continuada para o conjunto de educadores em vista 
de atender necessidades específicas de formação e desenhadas de acordo 
com o tipo de escola, o perfil de educador discutido e as particularidades da 
realidade local (CALDART, 2011, p. 225). 

 
 

Os relatos das professoras, no que diz respeito à opção pela Geografia, revelam 

indiretamente que essa poderia não ser uma opção por afinidade às Ciências 

Humanas, mas, sim, a possibilidade de formação superior. Fato esse que pode estar 

atrelado às respostas apresentadas pelas entrevistadas, em que ambas indicam que 

cursaram Licenciatura em Geografia e que o curso foi ofertado na sede do município.  

Em relação à especificidade de uma escola do campo, uma das professoras destaca 

a preferência pela ideologia dos movimentos sociais, por esses estarem inseridos em 

realidades que se diferenciam das demais escolas do município. Uma das 

entrevistadas usa a frase ñchoque de culturasò, para referir-se a diversidade cultural 

que configura o espaço geográfico do município de Canguçu/RS e que foi modificada, 

a partir do ano (2000), quando foi dado inicio a redistribuição de terras, através da 

reforma agrária para a formação do assentamento, no qual está localizada a escola. 

Quando questionadas sobre a relação com a comunidade escolar, as professoras 

entrevistadas revelam que há boa interação, que os pais participam da vida escolar 

de seus filhos e que existe uma relação afetiva por parte dos alunos para com a 

escola. 

Em relação aos temas da Geografia que as professoras consideram importantes para 

serem trabalhados em uma escola do campo, novamente observou-se a pouca 
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relação entre a disciplina e o espaço de vivência dos alunos, pois mesmo quando 

mencionado um tema bastante gen®rico, como ñatualidadesò, a leitura parece ainda 

bastante fragilizada. Conforme anunciado anteriormente, se as atualidades estiverem 

relacionadas, para que as informações sejam transformadas em conhecimento, é 

preciso que o aluno estabeleça um processo reflexivo acerca do assunto ou tema, 

reordene o saber que já possui e construa relações com o local e o global de forma a 

interpretar sua realidade e buscar alternativas para uma efetiva atuação na sociedade. 

(DAVID, 2010). 

Uma das professoras aponta o uso de documentários e também as mídias impressas 

para o desenvolvimento de suas aulas e enfatiza, além da lista de conteúdos, que é 

preciso fazer um ñresgateò da hist·ria do assentamento, bem como do movimento que 

o originou. 

A partir da entrevista com as professoras se observa que ainda são muitos os desafios 

na construção de uma Educação do Campo com uma perspectiva integradora. Essa 

inicia na opção do professor pela docência, pois se constata que o curso de 

licenciatura em Geografia foi à única alternativa para a realização de um curso 

superior, além do que a formação anterior já havia sido o magistério.  

A escola do campo se institui como um espaço onde são reproduzidas as dinâmicas 

existentes na sociedade. Assim, o professor de Geografia possui desafios no que 

tange a ação educativa dos sujeitos do campo, um deles é centrado na construção de 

conhecimentos, o que corresponde a significação do lugar, integrando a realidade do 

campo brasileiro.  

Segundo Caldart, compreende-se que educação é mais do que escola, ou seja, é 

necessário pensar e construir uma escola que valorize o contexto dos educandos, 

assim torna-se imprescindível que a vivencia dos educandos seja discutida em sala 

de aula, compreender a dinâmica do Movimento, compreender o processo de 

ocupação da escola (CALDART, 2012). Reafirmando a necessidade de um ensino de 

Geografia que atenda as demandas da Educação do Campo de modo que faça um 

vínculo entre a historicidade do movimento privilegiando os saberes empíricos como 

principio para a construção de um pensamento mais complexo sobre as experiências 

da comunidade escolar. 

David afirma que: 
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O professor de Geografia pode desenvolver projetos articulados dos 
conteúdos, tendo como foco central o rural e sua dinâmica, marcando sua 
especificidade. Pois se o campo é um espaço singular, a escola do campo 
também o é. [...] A valorização do campo e dos saberes tradicionais, 
individuais e coletivos contribui para a preservação do patrimônio cultural, 
material e imaterial, enfatizando o papel da escola nesse processo (DAVID, 
2010, p. 47,48). 

 
 

A partir da afirmação anterior percebe-se que muito do desenvolvimento da Educação 

do Campo está atrelado ao dinamismo do professor em atentar para as questões em 

que envolvem a escola do campo e encontrar alternativas para o fortalecimento das 

suas propostas. 

A proposta desenvolvida com os alunos busca evidenciar como os alunos de 

Geografia dos anos finais do Ensino Fundamental (8ª série e 6º e 7º anos) da escola 

em apreço compreendem a Geografia. Em sua maioria os alunos, são moradores do 

próprio Assentamento, mas alguns vivem em assentamentos do entorno. Cabe 

ressaltar que as professoras da entrevista anterior são responsáveis pelo ensino de 

Geografia para esses alunos, em que deveria ser feita a representação do 

assentamento e também o que mais gostam no assentamento a partir de mapas 

mentais, pois ñ[...] as cartas mentais diferenciam-se dos demais textos alfabéticos pela 

domin©ncia da figura (...)ò (PONTUSCHKA, PAGANELLI, CACETE, 2009, p.292). 

As autoras esclarecem que os mapas mentais são: 

 
 

 [...] a representação do real e são elaboradas por um processo no qual se 
relacionam percepções próprias: visuais, auditivas, olfativas, as lembranças 
as coisas conscientes ou inconscientes, ou pertencer a um grupo social, 
cultural; assim mediante e seguida de filtros, nasce uma reconstrução: a carta 
mental. [...] Trazendo essas discussões para a Geografia e mais 
especificamente para a compreensão do lugar e dos mapas mentais, 
entendemos que a Geografia poderia, antes de trazer uma caracterização 
acabada do lugar, procurar investigar o lugar e interpretar o saber que cada 
um traz e que é adquirido na relação de vida com o lugar. [...] a realidade 
geográfica é primeiramente o lugar em que estão os lugares de sua infância, 
o ambiente que chama a sua presença. Há uma relação existencial entre o 
homem e o mundo (NOGUEIRA, 2012, p.127, 129). 
 
 

A partir do referido os alunos criaram seus mapas, foram 70 trabalhos dos 35 alunos 

da 8ª série, 6º e 7º anos, nos mapas mentais observa-se a riqueza de detalhes com 

que os alunos representam o Assentamento, ou seja, o lugar onde vivem. Outro 

aspecto importante observado nas representações é a recorrência com que os alunos 

destacam a barragem no espaço do assentamento. Tal perspectiva pode estar 
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atrelada ao fato de que a barragem configura-se como um espaço de lazer para os 

alunos e suas famílias durante o verão, visto que os desenhos foram realizados no 

mês de dezembro de 2013.  

Outro aspecto que cabe destaque diante da análise dos mapas mentais foi o fato de 

um aluno ter nomeado as casas do assentamento a partir de seus proprietários, 

indicando dessa forma, que as relações de vizinhança possuem um importante valor 

dentro de seu espaço de vivência. 

Nessa perspectiva cabe também destacar mapas mentais em que a escola foi 

evidenciada, entende-se que o espaço escolar possui valor simbólico bastante 

representativo. Esse aspecto pode estar relacionado a fato de que para esses alunos 

a escola é a referência para o convívio com os integrantes da comunidade, ampliando 

dessa forma as possibilidades de relações interpessoais. 

Em relação ao que os alunos mais gostam no lugar onde vivem os desenhos revelam 

diferentes perspectivas que estão intrinsecamente relacionadas aos mapas mentais 

também produzidos por esses sujeitos da pesquisa, como a barragem que mais uma 

vez teve destaque na produção dos alunos e conforme já discutido esse espaço dentro 

do assentamento Renascer configura-se como alternativa para a prática de lazer. A 

escola como importante espaço de vivencia, bem como o campo de futebol que 

também configura-se como um espaço de convívio coletivo com os demais integrantes 

da comunidade. 

Concorda-se com Richter, o autor descreve que os mapas mentais 

 
 

apresentam alguns caminhos a serem percorridos na produção desta 
representação espacial. [...] a construção desse tipo de mapa não provem 
somente do campo das experiências dos indivíduos sobre os lugares vividos; 
eles também resultam do conhecimento histórico social da própria sociedade, 
que é perpassada de geração para geração. [...] os mapas mentais 
transcendem essa escala de relação e são registros de uma representação 
do conhecimento humano ao longo do tempo, que expressa pela linguagem 
cartográfica, suas interpretações sobre o meio em que vivem (RICHTER, 
2013, p. 4). 
 
 

Destarte, os desenhos e os mapas mentais produzidos pelos alunos dos anos finais 

do Ensino Fundamental da Escola Oziel Alves Pereira, revelam que esses sujeitos 

possuem saberes e experiências a respeito do lugar onde vivem, são mapeadores da 

realidade e é justamente a Geografia desses alunos o campo fértil para o 

desenvolvimento da proposta pedagógica dessa escola.      
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Considerações 

 

 

A centralidade deste trabalho é a Educação do Campo e seus sujeitos e cabe 

evidenciar que a análise do ensino de Geografia no contexto da escola do campo a 

partir da experiência na instituição em questão é só começo de uma caminhada no 

sentido dos avanços esperados pelas escolas do campo. 

Não obstante, as ideias desenvolvidas até aqui compreendem que os movimentos 

sociais, em especial o MST, contribuíram para trazer a tona várias discussões sobre 

a importância da educação no cenário nacional. E neste contexto que urge a temática 

referente à educação ofertada pelo poder público aos sujeitos que vivem no campo. 

De fato houve avanços acerca de políticas públicas para esta modalidade de ensino, 

mas ainda é incipiente a efetivação destas na prática.  

A realidade escola vem reforçar o desafio de transpor para a prática o conteúdo das 

políticas públicas, ou seja, passado mais de uma década da promulgação das 

Diretrizes Operacionais para a Educação do Campo, esta comunidade escolar ainda 

tem uma longa caminhada em prol das propostas desenvolvidas para a Educação do 

Campo. 

Quanto ao ensino de Geografia pecebe-se a necessidade de uma formação 

continuada, pois essa proporciona maior fundamentação e reflexão acerca do 

processo de ensino e aprendizagem. Para tanto nos afirma Callai: 

 
 

Nós, professores, que conhecemos a realidade das escolas em que atuamos, 
precisamos reconhecer também as capacidades e os interesses da 
comunidade e nos instrumentalizarmos, cada vez mais, com o conhecimento 
que produzir§ a nossa capacidade de agirò (CALLAI, 2012, p.259). 
 
 

Pensar uma educação que possibilite manter a identidade do campo, para que as 

pessoas se vejam enquanto sujeitos-históricos atuantes no processo de 

transformação do lugar onde vivem, é importante que a escola mantenha em sua 

prática pedagógica o resgate histórico da legitimidade do movimento, que o ensino 

tenha significado para esses sujeitos nas suas experiências do cotidiano, para que 

seja compreendido que a responsabilidade da Geografia deve ser de fazer a leitura 
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critica do lugar, do local para o global e de propor uma análise interdisciplinar do 

ensino (DAVID, 2010).  

Por fim, a discussão sobre a importância da Geografia para a Educação do Campo 

não se encerra no escopo deste trabalho, considera-se que ainda há muito a investigar 

para melhor compreender o contexto dessa modalidade de educação, seus sujeitos, 

bem como a distância entre o conteúdo dos documentos legais e a realidade das 

escolas. Também é necessário continuar a caminhada para que os avanços teóricos 

da ciência geográfica dialoguem com as diferentes geografias que produzem e 

reproduzem o espaço geográfico brasileiro. 
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Resumo  
 O artigo tem por objetivo analisar a concepção vygotskyana de desenvolvimento, de  
aprendizagem e de construção de conceitos, presente na proposta político 
pedagógica das escolas itinerantes (escolas de acampamento), do Paraná, vinculadas 
ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e da sua escola-base, o 
Colégio Estadual do Campo Iraci Salete Strozak, localizado no município de Rio 
Bonito do Iguaçu/PR.  O trabalho foi realizado por meio de pesquisa bibliográfica e 
análise documental (proposta pedagógica das referidas escolas). Trata-se da 
proposta dos Ciclos de Formação Humana, na qual se inclui os elementos dos 
Complexos de Estudo, a partir de 2013, que tem como elementos centrais a 
vinculação dos conteúdos com a realidade e a auto-organização dos estudantes. Tal 
proposta objetiva provocar mudanças na forma e no conteúdo da escola atual, na 
perspectiva da formação omnilateral e de consolidar o processo educativo como 
instrumento de emancipação humana. Trata-se de uma proposta construída num 
processo de auto-gestão, de contraposição e resistência curricular, em relação aos 
modelos oficiais propostos pelo Estado. Para discutir tais questões, organizamos o 
texto em três partes: na primeira  identificamos na proposta pedagógica a concepção 
de desenvolvimento e aprendizagem e buscamos na obra de Vygotsky seu 
aprofundamento; na segunda parte fazemos o mesmo em relação à concepção da 
construção dos conceitos e para finalizar, explicitamos o impacto da adoção da teoria 
vygotskyana na proposta.  
  
Abstract  
The article aims to analyze Vygotsky's concept of learning development and building  
up concepts present in this pedagogical political proposal of itinerant schools 
(campgraud schools), of Paraná, linked to the Landless rural Workers Movement 
(MST) and its base school, the State Field College Iraci Salette Strozak, located in the 
municipality of Rio Bonito do Iguaçu / PR. The work was done by means of ibliografical 
research and documental analysis (pedagogical proposal of such schools). This is the 
proposal  of Human Formation Cycles, which includes the elements of the study 
Complexes , from 2013, which has as central elements the  contents linking with reality 
and the self-organization of students. This proposal aims  
to bring about changes in the form and content of the current school, in the prospective 
of omnilateral formation and consolidate the educational process as an instrument of 
human emancipation. This is a proposal built up on self-management process, the 
contraposition and curriculum versus resistance, in respect of official models proposed 
by the State process. To discuss these issues, we organized the text into three parts: 
first identified the pedagogical propose, the conception of development and learning, 
and sought in Vygotsky´s  work its deepening; in the second part we did the same in 
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relation to the construction  conception and to conclude, we  clarified the impact of 
Vygotsky's theory adoption in the proposal.  
  
Palavras-chave:    Vygotsky; desenvolvimento; aprendizagem; construção de 
conceitos  
  
Keywords: Vygotsky; development; learning; Construction of concepts  
  
EIXO 3. Organização do Trabalho Pedagógico nas Escolas Públicas da Educação 
Básica (Projeto Político Pedagógico, Gestão, Currículo, Avaliação, Cultura, Política de 
Acesso e Permanência). 
 
 
INTRODUÇÃO  

  

A teoria tem consequências, diria Moraes (2000). Quando se constrói uma proposta  

pedagógica para uma escola, a opção teórica, por vezes, representa apenas a adoção 

do discurso mais progressista, mais adequado para legitimar um conteúdo que, em 

geral, não dá sustentação às práticas realizadas. Porém, quando a proposta é 

construída num contexto de luta, comprometido com a perspectiva de mudança, de 

ruptura, a opção teórica representa a definição de fundamentos que contribuam para 

construir práticas adequadas aos objetivos definidos na mesma. Nesse caso a teoria 

precisa, sim, dar respostas e orientar a prática, porque nasceu de outra prática 

semelhante ou de momentos anteriores à prática atual no mesmo contexto.  

Esse é o caso da proposta pedagógica das escolas de acampamento do MST, no 

Paraná, criadas em 2003, que tem como escola-base o Colégio Estadual do Campo 

Iraci Salete Strozak. O Movimento tem estudado a perspectiva russa desde os anos 

1980. Naquela época, um dos autores de referência era Pistrak, que se pautava no 

materialismo histórico dialético. A partir de 2005, quando houve a construção da 

proposta dos Ciclos de Formação Humana para as escolas em questão, ao buscar a 

concepção de desenvolvimento, de aprendizagem e de construção de conceitos, o 

setor estadual de educação do MST do Paraná adotou os estudos feitos por Vygotsky, 

também autor russo que se pautou no mesmo método que Pistrak. Em 2010, ao 

reelaborar a proposta e construir o Plano de Estudos ï Complexos de Estudo, o 

Movimento ampliou o estudo dos teóricos de tal perspectiva, contando com a tradução 

da obra Escola Comuna (Pistrak) e Rumo ao politecnismo (Shulgin), pelo professor 

Luiz Carlos de Freitas.  
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O artigo tem por objetivo analisar a concepção de desenvolvimento, de aprendizagem 

e de construção de conceitos, que tem sustentação nos estudos de Vygotsky,  

presente na proposta político pedagógica das escolas itinerantes, do Paraná, 

vinculadas ao MST e da sua escola-base, o Colégio Estadual do Campo Iraci Salete 

Strozak (responsável pelo cadastramento e arquivamento da documentação dos 

estudantes das escolas itinerantes, bem como pela orientação pedagógica das 

mesmas). O trabalho foi realizado por meio de pesquisa bibliográfica, especialmente, 

de obras de Vygotsky e análise documental (proposta pedagógica das referidas 

escolas). Para discutir tais questões, organizamos o texto em três partes: na primeira 

identificamos na proposta pedagógica, a concepção de desenvolvimento e 

aprendizagem e buscamos na obra de Vygotsky seu aprofundamento; na segunda 

parte fazemos o mesmo em relação à construção dos conceitos e para finalizar, 

explicitamos o impacto da adoção da teoria vygotskyana na proposta.  

 

 CONCEPÇÃO DE DESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM  

 

Toda proposta de desenvolvimento e aprendizagem se sustenta em uma determinada 

concepção de ser humano. Ao tratarmos da teoria vygotskyana, percebemos sua base 

no materialismo histórico dialético que, a partir de Marx, entende que o homem é 

produzido por meio do trabalho. No PPP das escolas em questão, há um indicativo 

sobre essa concepção, como podemos perceber no fragmento a seguir:   

 

 

Podemos compreender de uma forma diferente: que o que o ser humano traz 
ao nascer, ou seja, suas características biológicas não são suficientes para 
sobreviver e se desenvolver. Os fatores biológicos preponderam sobre os 
sociais apenas no início da vida. As relações que o ser humano vai 
estabelecendo durante a sua vida têm uma influência importante no seu 
desenvolvimento. Vamos entender melhor isso se entendermos que o ser 
humano é produto do trabalho. O trabalho é a relação de um ser humano com 
outro ser humano e com a natureza. Nesse processo ele modifica o outro, 
modifica a natureza e é modificado, ou seja, ao interagirmos com os outros 
vamos modificando os outros e vamos sendo modificados. Isso também 
significa dizer que o ser humano é histórico-social, vai se constituindo numa 
história, na história das relações que estabelece. (SEED, 2009, p. 32)  

  
 
Essa perspectiva se opõe a várias outras que entendem que o ser humano nasce 

pronto ou que é determinado totalmente pelo meio onde vive. Entende-se, portanto, 

como em Marx, que o homem é fruto do trabalho, que é a forma do ser humano "ser" 
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e como disse Marx "é o que o distingue dos animais", ou ñtal como produz assim ele 

®ò. Nascemos potencialmente humanos. S· o que o homem traz no seu aparato 

biológico ao nascer não é suficiente para viver. E isso o difere dos animais que trazem 

no seu aparato biológico quase todos os elementos para sua sobrevivência. Segundo 

Marx, ño trabalho ® condi«o natural eterna da vida humanaò (1985, p. 153). Isso nos 

remete a compreender que o ser humano se produz nas relações, portanto, é um ser 

histórico-social. Adotar essa concepção tem implicações na escolha das demais 

concepções que dão sustentação à proposta da escola, pois exige um entendimento 

específico de desenvolvimento e aprendizagem, que esteja em consonância com a 

mesma. 

Se é um ser histórico-social, seu processo de desenvolvimento e aprendizagem não 

estão dados ao nascer, nem são simples respostas aos estímulos do meio, mas 

ocorrem também num processo de relações sociais, situadas no tempo e no espaço. 

É a partir desse entendimento que na proposta pedagógica das escolas em questão, 

adota-se a compreensão vygostskyana de desenvolvimento e aprendizagem, como 

se explicita no seguinte fragmento da proposta:  

 

 

Vygotsky considera que desenvolvimento e aprendizagem são processos 
distintos, interdependentes e que ocorrem concomitantemente, ou seja, ao 
mesmo tempo. Assim, ao mesmo tempo em que aprendemos, nos 
desenvolvemos e se desenvolvemos podemos aprender mais. Entender isso 
muda muito nossa relação com o educando. Como educadores, se 
acreditamos que o educando não nasce pronto e que também não podemos 
fazer dele exatamente o que queremos e entendemos que ele nunca está 
pronto e acabado, que se desenvolve e aprende sempre, dificilmente 
desistiremos de ajudá-lo. (SEED, 2009, pp. 32-33)  

 

 

É importante, então, compreender que para Vygotsky (1988) aprendizagem e 

desenvolvimento são processos distintos, porém, interdependentes. O autor conceitua 

o processo de desenvolvimento como a maturação orgânica e psíquica do organismo, 

enquanto aprendizagem refere-se à apreensão dos artefatos culturais do meio no qual 

estamos inseridos. Ou seja, o desenvolvimento consistiria em um processo mais 

global e lento, enquanto a aprendizagem refere-se a habilidades e apropriação de 

elementos pontuais e específicos. Um exemplo disto é a criança que aprende a 

manusear a colher para alimentar-se (aprendizagem), e por meio deste tipo de 

aprendizagem vai aperfeiçoando sua coordenação motora (desenvolvimento). Sendo 



 

 697 

assim, a partir da teoria de Vygotsky não é possível considerar aprendizagem e 

desenvolvimento como sinônimos.   

É preciso compreender também que para Vygotsky, o desenvolvimento depende de 

dois fatores: da aprendizagem e da maturação biológica, mas especialmente da 

aprendizagem. Sendo assim, aprendizagem e desenvolvimento estão ligados desde 

os primeiros dias de vida da criança, mas na concepção vygotskyana é a 

aprendizagem que engendra o desenvolvimento; o segundo seria consequência da 

primeira. Sendo assim, à medida que a criança (ou mesmo o adulto) é exposta (o) a 

diferentes estímulos e aos artefatos culturais da sociedade onde vive, a compreensão 

e apropriação de tais elementos é que impulsionará o processo de maturação psíquica 

e orgânica de tal organismo. Mais uma vez, o aspecto biológico aparece subordinado 

ao social na teoria histórico-cultural de Vygotsky. Desta forma, utilizando-se dos 

exemplos citados anteriormente, a criança desenvolve a capacidade de pensamento 

abstrato porque é exposta a elementos que lhe exijam algum nível de abstração; ela 

não será capaz de desenvolver esta habilidade se for exposta apenas a elementos 

concretos. A criança aperfeiçoa sua coordenação motora porque é exposta a 

situações (como manusear os talheres para alimentar-se) que exijam que ela utilize 

tal habilidade. O caminho não é esperar que a criança amadureça suas funções 

motoras para apenas então oferecer-lhe determinados instrumentos; isto deve ocorrer 

pela via oposta, ou seja, expor a criança às situações que impulsionem este 

amadurecimento.  

 

 

O entendimento de que as exigências no processo aprendizagem podem 
contribuir para o desenvolvimento também está presente na proposta em 
questão.  Vygotsky (1987) considera que o melhor aprendizado é aquele que 
se antecipa ao desenvolvimento, ou seja, um aprendizado exigente põe em 
movimento vários processos de desenvolvimento. Assim, se exigirmos 
bastante, dentro é claro, das possibilidades do nosso educando, vamos 
contribuir mais para o seu desenvolvimento. (SEED, 2009, p. 33)  

 

 

Para Vygotsky (1988), considerar que a aprendizagem antecede o desenvolvimento 

não significa que se deve ignorar em qual etapa do desenvolvimento a criança está, 

mas é necessário considerar que existem dois níveis de desenvolvimento. Vygotsky 

define-os como o nível de desenvolvimento real, e a área de  desenvolvimento 

potencial. O primeiro nível corresponde às tarefas que a criança já sabe realizar 
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sozinha, sem a intervenção de adultos ou até mesmo de crianças mais experientes. 

Seriam os conhecimentos sobre os quais a criança já apresenta domínio e autonomia 

total. O segundo nível (área de desenvolvimento potencial), refere-se às tarefas que 

a criança realiza apenas com a ajuda de um adulto ou criança mais experiente. É 

importante ressaltar que o que faz parte da área de desenvolvimento potencial pode 

converter-se em real diante de um processo mediador voltado ao desenvolvimento de 

tais potencialidades. Além disso, novas aprendizagens farão com que novas 

possibilidades passem a constituir a área de  desenvolvimento potencial. Sendo 

assim, é a aprendizagem que cria a área de desenvolvimento potencial, e 

consequentemente, engatilha o desenvolvimento global da criança. É sobre a área de 

desenvolvimento potencial  que o educador deve intervir, criando constantemente 

novas possibilidades de aprendizagem e desenvolvimento. Isto quer dizer que o 

professor não deve ter sua atuação restrita àquilo que a criança já sabe, mas deve 

expor o alunado continuamente a novos desafios, modificando sempre os elementos 

constituintes da área de desenvolvimento potencial. 

Também temos na proposta um fragmento que indica que o início do processo de 

desenvolvimento e aprendizagem não acontece na escola, portanto, entende-se que 

a educação formal é apenas um dos instrumentos para que dois ocorram.  

 

 

Também precisamos considerar que o educando não começa a aprender e 
se desenvolver na escola. Quando ele chega até ela, já aprendeu várias 
coisas e já se desenvolveu parcialmente. Nosso papel é valorizar o processo 
que já realizou e contribuir para ampliar tanto a aprendizagem como o 
desenvolvimento. (SEED,2009, p. 33)  

  

  

Esse entendimento sobre desenvolvimento e aprendizagem implica na compreensão 

de um novo papel do educador, não mais como facilitador ou instrutor, mas como 

mediador.   

  

Isso acontece porque, segundo Vygotsky  (1987) há coisas que podemos 
fazer sozinhos e há coisas que precisamos de ajuda para fazer. As coisas 
que fazemos sozinhos representam nosso nível de desenvolvimento real e as 
outras representam nosso nível de desenvolvimento potencial. O educador 
realiza  nessa perspectiva o papel de mediador, ou seja, estabelece 
mediações significativas, para que o nível de desenvolvimento potencial se 
realize. Como se pode ver é na mediação do educador, aquilo que o 
educando precisa de ajuda para realizar hoje pode passar a realizar sozinho 
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amanhã. Para realizar tais mediações o educador utiliza signos (desenhos, 
gestos, linguagem verbal) e instrumentos (objetos). (SEED, 2009, p. 33)  

  

 

A expressão máxima do caráter social do desenvolvimento humano é o fato de que, 

para Vygotsky, ele é sempre um processo mediado. Na teoria histórico-cultural, 

considera-se que o homem não é capaz de relacionar-se diretamente com o mundo à 

sua volta, mas que esta relação precisa ser mediada de alguma forma, desde o 

momento de seu nascimento. Para Vygotsky (1997, 2003), esta mediação pode 

ocorrer de duas formas: por meio de instrumentos, ou seja, por meio de artefatos e 

utensílios que a humanidade desenvolveu ao longo de sua história (exemplo: ao 

utilizar uma faca para cortar o pão, a faca é mediadora da relação entre o homem e o 

alimento), e também por meio dos signos. Os signos, como já dito anteriormente, são 

culturalmente construídos para que o homem possa representar e dar significado ao 

mundo à sua volta. Sendo assim, a mediação não necessariamente será realizada 

diretamente por outra pessoa, mas pode ocorrer por meio dos artefatos construídos 

pela sociedade na qual estamos inseridos. Entretanto, a linguagem sempre tem papel 

preponderante neste processo, já que a comunicação é o principalmente elemento de 

mediação entre as pessoas.  

A mediação do adulto, entretanto, é considerada fator fundamental para que a criança 

consiga realizar a apropriação dos instrumentos da cultura, sendo esta apropriação o 

fator que permitirá seu desenvolvimento enquanto humano. Este processo é essencial 

para qualquer criança, apresentando ela algum tipo de eficiência ou não. É por meio 

da mediação, por exemplo, que somos capazes de aprender os diferentes usos que 

existem para a linguagem, e por meio destes usos, descobrimos as diferentes funções 

desta habilidade. E é pela linguagem que as pessoas, especialmente as crianças, têm 

acesso aos conhecimentos com os quais eles não têm contato direto, o que não 

apenas facilita mas torna possível todo o processo de apropriação humana.  

Segundo Leontiev (2004), é por meio da mediação de um adulto ou de uma criança 

mais experiente que a criança entra em contato com a prática verbal humana. Para 

ilustrar o processo de mediação, o autor cita o exemplo de uma criança que tenta se 

apropriar de um instrumento simples de nossa cultura, uma colher.  
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COMECEMOS POR UMA SITUAÇÃO IMAGINÁRIA.  

 

 

A criança nunca viu uma colher, e põe-se-lhe uma nas mãos. Que vai fazer com ela? 

Começará por manipular, deslocá-la, martelar com ela, tentar metê-la na boca etc. Por 

outras palavras, não a verá do ponto de vista dos modos de utilização elaborados pela 

sociedade, caracterizados nas suas características exteriores, mas do ponto de vista 

de suas propriedades f²sicas, ñnaturaisò, n«o espec²ficas.  

 
 
Passemos agora a uma situação real. A mãe ou a ama alimenta a criança à 
colher; depois põe-lhe a colher na mão e ela tenta comer sozinha. A princípio, 
observamos que os seus gestos seguem o processo natural pelo qual ñse 
leva ¨ boca o que se tem na m«oò. A colher n«o se mant®m horizontal na m«o 
e o alimento cai. Mas a mãe ajuda a criança, intervém nas suas ações; na 
ação comum que daqui resulta, forma-se na criança o hábito de utilizar a 
colher. Ela sabe doravante manejar a colher como um objeto humano (p.342).  

 

 

No exemplo citado, Leontiev descreve o processo de apropriação da colher por uma 

criança que aprende a manuseá-la, saindo de um relacionamento instintivo com o 

instrumento e chegando até a apropriação do objeto como instrumento humano. Fica 

evidente a mediação como base para que tal processo ocorra (no exemplo, a 

mediação da mãe ou da ama). Além deste tipo de instrumento, outras habilidades 

humanas como a linguagem, por exemplo, também são gradativamente apropriadas 

pela criança por meio do processo de mediação. Na medida em que a criança realiza 

suas primeiras tentativas de comunicação com o mundo, tais tentativas são mediadas 

pelo adulto ou por crianças mais experientes, fazendo com que a compreensão do 

significado cultural de cada som e/ou gesto sejam gradativamente internalizados e 

ressignificados pela criança posteriormente. Não é possível que ocorra aquisição de 

linguagem sem o processo de mediação humana. 

De acordo com o autor, devemos também pensar em situações nas quais a mediação 

do adulto é pouco ou nada acessível à criança. Nestes casos, a criança será forçada 

a elaborar sozinha tais práticas e aptidões; entretanto, mesmo que ela obtenha 

resultado com tal tentativa (o que em alguns casos não ocorrerá, como por exemplo 

na linguagem), o atraso em seu desenvolvimento será inevitável. Isto porque se deve 

considerar que esta criança precisará de inúmeras tentativas a mais daquela criança 

a quem ñ[...] inteligentemente se guiou a m«oò (p. 342), ou seja, daquela que passou 
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por um processo de mediação que possibilitou o acesso a diferentes elementos da 

cultura na qual a criança vive (LEONTIEV, 2004).  

 

 

CONCEPÇÃO SOBRE A CONSTRUÇÃO DOS CONCEITOS  

 

 

Outro elemento presente na proposta pedagógica em questão é o entendimento sobre 

como ocorre a construção dos conceitos, que indica novamente a adoção da 

concepção vygotskyana.  

 

 

Nesse processo de aprender e desenvolver é importante lembrar o papel da 
escola no sentido de transformar os conceitos cotidianos que o educando tem 
em conceitos científicos.  Os conceitos cotidianos são aqueles que o 
educando tem mais familiaridade, mas não consegue explicar com 
profundidade. Para adquirir os conceitos científicos o educando vai realizando 
generalizações simples e depois mais complexas. Isso exige 
desenvolvimento da atenção, da memória reflexiva, de abstração, da 
capacidade de comparar e diferenciar e outras. Quanto mais se apropria dos 
conceitos científicos mais consegue explicar os conceitos cotidianos. 
(VYGOTSKY apud SEED, 2009, p.33)  

 

 

Para Vygotsky (1989), os conceitos espontâneos são utilizados no cotidiano pela 

criança, ainda que a mesma não tenha consciência e nem capacidade de definição 

verbal acerca de tais conhecimentos. A capacidade de definir e operar e forma 

abstrata com o conceito espontâneo aparece muito tempo depois de a criança tê-lo 

adquirido; o processo de conhecimento ocorre, então, de forma ascendente. Por outro 

lado, no caso dos conceitos científicos, o processo é descendente: a criança inicia o 

conhecimento por meio da definição verbal e da aplicação em situações não 

espontâneas, para apenas mais tarde ser capaz de incorporar este conhecimento á 

sua vida cotidiana, de forma espontânea.  

Apesar de serem processos diferentes, para o autor o desenvolvimento de conceitos 

espontâneos e científicos são processos intimamente relacionados. O conhecimento 

espontâneo deve alcançar um certo nível de desenvolvimento para que a criança seja 

capaz de absorver um conhecimento científico. Um exemplo disso é a forma como a 

criança apropria-se de conceitos históricos, pois ela só é capaz de fazê-lo quando 
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consegue diferenciar presente e passado; já os conceitos geográficos e sociológicos 

apenas poder«o ser aprendidos quando a criana compreender o sentido de óaqui e 

em outro lugarô. Sendo assim, a aprendizagem de conceitos cient²ficos deve levar em 

consideração os dois níveis de desenvolvimento acima discutidos (o real e o 

potencial), como em qualquer situação de aprendizagem.   

Vygotsky discute ainda que a escola permite que as pessoas tenham acesso aos 

conceitos científicos, que não teriam ou dificilmente teriam em outro contexto. Sendo 

assim, a escola deve partir dos conhecimentos cotidianos que a criança possui, mas 

não permanecer restrito a eles, já que o papel desta instituição é fazer com que a 

criança adquira consciência e capacidade de definição verbal de tais conhecimentos, 

ou seja, utilizar conhecimentos espontâneos para construir conhecimentos científicos. 

Além disso, deve-se ter clareza de que a única forma de que isto ocorra é por meio 

da mediação constante do professor.  

  

 

IMPACTO DA ADOÇÃO DA TEORIA VYGOSTKYANA NA PROPOSTA   

  

 

Adotar esse entendimento sobre desenvolvimento, aprendizagem, papel do educador 

e construção dos conceitos tem implicações práticas. Uma delas se refere à adoção 

da não reprovação dos estudantes no processo educativo. Se entendemos que há um 

desenvolvimento permanente e que ele é impulsionado pela aprendizagem, isso exige 

que os sujeitos sejam submetidos a diferentes situações e entendidos a partir da sua 

trajetória histórica. A reprovação seria a negação dessa concepção, pois seria a 

negação do processo de constituição histórica de cada sujeito, por estar pautada em 

ópadr»es m®diosô pr®-definidos.  Consequentemente, houve na proposta a adoção da 

avaliação sem registro de notas e sem o caráter de classificação. A avaliação ganhou 

a tarefa de verificar como cada estudante está aprendendo e indicou a necessidade 

de (re) pensar os encaminhamentos do processo educativo para cada sujeito e o 

registro passou a ser por parecer descritivo.  

Também é consequência dessa concepção o entendimento de que o educador é 

mediador e não facilitador, nem instrutor. Isso exigiu dos educadores uma reflexão e 

um repensar permanente sobre seu papel. Por isso, a implementação da proposta tem 

sido acompanhada por um processo de formação continuada dos educadores. A 
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mudança de papel do educador impactou no papel dos estudantes. Por isso, a 

proposta prevê estratégias de auto-organização dos estudantes que são envolvidos 

em atividades em diferentes setores da escola|: finanças, arte, leitura, comunicação e 

outros.  

A adoção da concepção vygotskyana coloca a equipe das escolas em questão frente 

ao desafio de modificar a forma e o conteúdo da atual escola porque exige novas 

relações e novos conteúdos para a formação humana  

  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS   

  

 

O que se indica no PPP como referência tem sido motivo de estudo e debate tanto no 

Colégio Iraci Salete (escola-base), como nas escolas itinerantes vinculadas ao MST, 

no Paraná. Não podemos dizer que seja letra morta, pois, a proposta se diferencia 

daquela que em geral se encontra em escolas públicas do Paraná, no que se refere 

ao conteúdo, à metodologia e ao processo de formação continuada proposto e 

consolidado pelo próprio Movimento e há, nas práticas realizadas, um esforço 

significativo e coletivo para superar as formas da escola tradicional, da escola 

construtivista (no sentido piagetiano), da escola tecnicista.  

A presença desses elementos na proposta é decorrente de um amplo processo de 

estudo e de formação continuada que tem provocado a reformulação curricular do 

conjunto dessas escolas, pautado no entendimento de educação enquanto processo 

de formação humana omnilateral.  

Mesmo que reconheçamos os limites no processo de implementação da proposta em 

questão, faz-se necessário potencializar o esforço das equipes nesse processo, pois, 

essa experiência explicita um exercício de auto-gestão da classe trabalhadora, bem 

como de controle social do próprio currículo escolar que, em geral, se limita à 

execução de modelos oficiais do Estado.  
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Resumo  

 
Este artigo objetiva realizar uma análise sobre as bases teóricas existentes para a 
reorganização do projeto político-pedagógico das escolas de acordo com as atuais 
políticas educacionais, fundamentadas na descentralização administrativa, 
pedagógica e financeira e como estão se concretizando na realidade escolar. A 
referência central da pesquisa é a consulta bibliográfica documental necessária para 
esta reorganização. O estudo evidenciou que a gestão democrática deve ser 
desenvolvida a partir de ações participativas, onde se vê a necessidade de 
colaboração das pessoas envolvidas no processo tanto administrativo quanto 
pedagógico e nas tomadas de decisões permitindo assim, a concretização de que é 
fundamental a participação efetiva da comunidade escolar (composta por equipe 
gestora, professores, funcionários, pais e alunos), extraescolar (composta por amigos 
da escola e parceiros) e de ações que envolvam uma administração pública 
educacional. Uma mudança de mentalidade por parte da equipe gestora criando 
oportunidades de participação, entrosamento entre professores, formação continuada 
que busque qualificar trazendo a mudança necessária através do conhecimento, 
fortalecerá a participação e a construção do projeto politico-pedagógico que, então 
será realmente feito de forma coletiva. Diante das inúmeras mudanças de pessoal que 
ocorrem durante o ano e a cada novo ano letivo, existe uma necessidade de rever 
periodicamente este projeto da escola.  
 

Resumen 

 
Este trabajo tiene como objetivo realizar un análisis sobre el estudio teórico existente 
para la reorganización del proyecto político-pedagógico de las escuelas de acuerdo 
con las políticas educativas actuales, basados en la descentralización administrativa, 
pedagógica y financiera y la forma en que se están cumpliendo en la realidad escolar. 
La referencia central de la investigación es la consulta bibliográfica documental 
necesaria para esta reorganización. El estudio mostró que la gestión democrática 
debe desarrollarse a partir de acciones participativas, en las que se ven en la 
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necesidad de la cooperación de las personas involucradas en la enseñanza y la 
administración como en la tomada de decisiones lo que permite la implementación de 
lo que es esencial para la participación efectiva de la comunidad escolar (compuesto 
por personal administrativo, profesores, personal, padres y alumnos), extraescolar 
(compuesto por amigos de la secundaria y socios) y las acciones que implican una 
administración pública educativa. Un cambio de mentalidad por parte del equipo de 
gestión mediante la creación de oportunidades para la participación, la relación entre 
los docentes, la educación permanente, que busca calificar traer el cambio necesario 
através del conocimiento, la participación y fortalecer la construcción del proyecto 
político-pedagógico que luego realmente hecho conferencia. Frente a los numerosos 
cambios de personal que se producen durante el año y cada nuevo año escolar, hay 
una necesidad de revisar periódicamente este proyecto de la escuela. 
Palavras- chave: gestão, participação e projeto político-pedagógico. 

Palabras-clave: gestión, participación y  proyecto político-pedagógico 

 

EIXO 3. Organização do Trabalho Pedagógico nas Escolas Públicas da Educação 
Básica (Projeto Político Pedagógico, Gestão, Currículo, Avaliação, Cultura, Política de 
Acesso e Permanência). 
 

 

Introdução 

 

 

O presente artigo tem como objetivo realizar uma pesquisa de natureza teórico-

conceitual e analisar sobre as bases teóricas existentes para a reorganização do 

Projeto Político-Pedagógico das escolas. Neste sentido, utilizando-se de pesquisa 

bibliográfica documental sobre gestão democrática voltada para a elaboração e 

execução, num trabalho participativo, do Projeto Político-Pedagógico, buscou-se 

demonstrar dessa forma, a maturidade e capacidade de liderança da equipe gestora 

da escola, o bom nível de desenvolvimento profissional de seus docentes e o 

envolvimento da comunidade escolar. 

Segundo Bastos (2005), a gestão democrática da escola pública ao ser incluída como 

prática social pode contribuir para a consciência democrática e a participação popular 

dentro da escola. Sabemos que esta consciência e esta participação não tem a 

capacidade de transformá-la numa escola de qualidade, mas pode implantar-lhe uma 

nova cultura abrindo o espaço da politização, do debate, da liberdade de organização, 

enfim, estabelecendo as condições essenciais para os sujeitos e a coletividade 

organizarem-se pela efetivação do direito fundamental: acesso e permanência dos 

filhos das classes populares na escola pública. Sabemos que a gestão democrática 



 

 707 

não pode atingir apenas a esfera da administração escolar, é fundamental que todas 

as esferas sejam atingidas, inclusive à sala de aula. Conforme a afirmação de Bastos, 

ña sala de aula n«o ® s· lugar do conte¼do, ® tamb®m o lugar da disputa pelo saber, 

® o lugar da constru«o da subjetividade, ® o lugar da educa«o pol²tica.ò (2005, p. 

25) 

Dentro da gestão democrática encontramos o conceito de autonomia que está 

etimologicamente ligado à ideia de autogoverno, isto é, à capacidade que os 

indivíduos têm de estabelecerem as regras que os regerão. Com isso, busca-se 

passar de uma rela«o ñverticalò, monopolista e hier§rquica do Estado para outra 

ñhorizontalò, negociada e contratual. 

A gestão democrática deve ser desenvolvida a partir de ações participativas, onde se 

vê a necessidade de colaboração das pessoas envolvidas no processo administrativo 

e pedagógico e nas tomadas de decisões permitindo assim, a concretização de que é 

fundamental a participação efetiva da comunidade escolar (composta por equipe 

gestora, professores, funcionários, pais, alunos), extraescolar e de ações que 

envolvem uma administração pública educacional. Entre outras ações destacamos: a 

inserção dos conselhos escolares (acontecem de forma democrática, visto que devem 

ter representações da comunidade escolar); o projeto político-pedagógico com todos 

os seus desafios (avaliação, currículo, planejamento, formação continuada para 

educadores) e a administração dos recursos da escola. Nesta gestão, os conselhos 

dão suportes aos gestores para o fortalecimento que garante a valorização e a 

integração. A supervisão crítica, o acompanhamento e o apoio são algumas das 

atribuições mais importantes dos conselhos escolares e do projeto político-

pedagógico. É essencial democratizar o debate ao ponto que todos na escola pública 

possam ser sujeitos dele, trazendo para o cotidiano escolar vozes diferentes e 

discordantes e de suma importância no conjunto das relações democráticas, visto que, 

propiciam a reflexão e comprovam que a realidade constantemente passa por 

alterações. Com isso, a confiança na escola pública como bem comum vai sendo 

reconstituída.   
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Referencial teórico documental  

 

Com base no referencial teórico e documental consultado buscou-se definir alguns 

conceitos que envolvem gestão democrática, além de uma breve retomada histórica 

desta questão. 

Os primeiros movimentos de participação na gestão da escola pública que se tem 

notícia surgiram durante a gestão de Anísio Teixeira, como Secretário de Educação, 

no Distrito Federal, nos anos de 1931-1935. De acordo com Bastos,  

 
 

Anísio Teixeira (1997, p. 33-35) foi o primeiro administrador público a 
relacionar democracia com administração da educação. Seu projeto de 
educação concebia a escola como o único caminho para a democracia. A 
democracia é o regime capaz de fornecer os instrumentos necessários ao 
controle social da sociedade sobre a coisa pública (TEIXEIRA, 1997, p. 33-
35 apud BASTOS, 2005, p.20 ).  

 
 

Há algumas décadas, não obstante, as lutas em prol da democratização da educação 

pública e de qualidade serem foco de reivindicações de diversos segmentos da 

sociedade essas se acentuaram a partir da década de 1980, resultando na aprovação 

do princ²pio de ñgest«o democr§tica do ensino p¼blicoò, na Constitui«o Federal do 

Brasil promulgada em 1988, no Inciso VI, do art. 206. Ela estabeleceu como princípios 

para a educação brasileira, a obrigatoriedade, a gratuidade, a liberdade, a igualdade 

e a gestão democrática, sendo esses regulamentados através de leis 

complementares. 

Sendo assim, atualmente, gestão democrática é um preceito constitucional e, por isso 

é muito mais que um princípio pedagógico. Temos como cláusula pétrea estabelecida 

no par§grafo ¼nico do artigo primeiro da referida Constitui«o que ñtodo o poder 

emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamenteò.  

Com isso, na democracia, seja ela participativa (direta) ou representativa (indireta) 

entende-se a participação social e popular como princípio inerente a ela. Ainda em 

seu Artigo 205 ela determina que ña educação, direito de todos e dever do Estado e 

da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando 

ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 

sua qualifica«o para o trabalhoò.  

O princípio da gestão democrática estabelece a necessidade de que a gestão das 

escolas se efetive por meio de processos coletivos envolvendo a participação da 



 

 709 

comunidade escolar e local. Assim, entendemos por gestão democrática a garantia 

de mecanismos e condições para que espaços de participação, partilha e 

descentralização do poder ocorram. 

A ñgest«o democr§tica do ensino p¼blicoò ® reforada na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educa«o Nacional de 1996, em seu Art. 14, onde fala diretamente que ños sistemas 

de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação 

b§sica, de acordo com as peculiaridadesò. Ainda estabelece a ñparticipa«o dos 

profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola; 

participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou 

equivalentesò. E, com base nisso, asseguram-se ñprogressivos graus de autonomia 

pedag·gica e administrativa e de gest«o financeiraò (Art.15). 

A democratização da escola e dos sistemas de ensino trata-se de um processo a ser 

construído coletivamente, onde o importante é compreender que esse processo não 

se efetiva por imposição, mas é resultante de uma conquista. É necessário despertar 

a motivação que é a força que coloca a pessoa em ação e que acorda a 

disponibilidade de se transformar. É o que move que leva a agir e a realizar alguma 

coisa. É impossível falar em gestão participativa sem a presença atuante da 

comunidade escolar (equipe gestora, professores, alunos, funcionários e pais) e 

comunidade local (amigos da escola e parcerias). Todavia, sabe-se das dificuldades 

enfrentadas pelos gestores quanto à questão da participação, pois são poucos os que 

se disponibilizam a cooperar com o processo educativo. Segundo Castilho (1992) é 

preciso saber lidar com as diferenças; as pessoas vivem e convivem sob fortes 

influências de emoções, sentimentos, desejos... Nos dias atuais, o mundo vem 

sofrendo rápidas e constantes mudanças, de forma técnica e unilateral, que não são 

mais por si só responsáveis e suficientes para o alto desempenho. São exigidas novas 

habilidades e competências.  

Por isso é fundamental que nesse processo de participação a escola busque 

instrumentos que motivem a unidade entre a família, gestão, comunidade, 

professores, alunos, funcionários onde cada um se sinta responsável em transformar 

a educação. Todavia, sabemos que existe também a necessidade relevante de 

instrumentalizar todos esses partícipes e, quanto a isto, Freire (2009) observa: 
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Tudo o que a gente puder fazer no sentido de convocar os que vivem em 
torno da escola, e dentro da escola, no sentido de participarem, de tomarem 
um pouco o destino da escola na mão, também. Tudo o que a gente puder 
fazer nesse sentido é pouco ainda, considerando o trabalho imenso que se 
põe diante de nós que é o de assumir esse país democraticamente. (2009, p. 
1) 

 
 
Com isso, sabendo que a escola é um espaço constituído de diferenças e 

contradições, torna-se necessário construir nela um processo de participação 

baseado nas relações de cooperação, no trabalho coletivo e na partilha do poder, 

exercitando a pedagogia do diálogo, do respeito às diferenças, de modo a garantir a 

liberdade de expressão, a convivência democrática, em busca da construção de 

projetos coletivos. Segundo Paro (2005) o homem só se faz sujeito quando participa, 

produzindo uma ação e respondendo por ela, e essa ação só é produzida 

coletivamente, sendo que o homem não se faz só. 

É de suma importância definir a concepção de gestão democrática que se quer 

implantar para a efetivação ou não dos processos de participação e decisão. A gestão 

democrática surge num momento, em que não cabe mais a escola continuar com o 

modelo convencional. É necessário inserir todos os atores que estiverem direta ou 

indiretamente envolvidos no processo educacional na construção de um plano de 

metas compartilhado, visando uma melhoria na qualidade de ensino. Devido à 

estrutura organizacional e centralizadora pela qual a educação brasileira passou em 

toda a sua história, tendo claramente demarcado a função de cada um, sabe-se que 

criar um ambiente participativo, de trocas de aprendizado, não é fácil. Paro (2005, p. 

162) argumenta sobre os entraves na implanta«o da gest«o democr§tica ñse 

pretendemos agir na escola, como de resto em qualquer instância na sociedade com 

vistas à transformação social, não podemos acreditar que estejam já presentes 

condi»es ideais que s· poder«o existir como decorr°ncia dessa transforma«oò. 

A organização de espaços colegiados não começa na escola de forma aleatória, ela 

se realiza em diferentes instâncias de poder, que vão do Conselho Nacional aos 

Conselhos Estaduais, Municipais e Escolares. Esses espaços e organizações são 

fundamentais para a definição de políticas educacionais que orientem a prática 

educativa e os processos de participação, segundo diretrizes e princípios definidos 

nessas várias instâncias. 

A construção de uma escola pública democrática, plural e com qualidade social 

demanda a consolidação e o inter-relacionamento dos diferentes órgãos colegiados, 
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entre eles, o Conselho Escolar que tem papel decisivo nesse processo. De acordo 

com o Caderno 5  do Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares 

(MEC, 2004) 

 
 

ñEle ® um importante espao no processo de democratiza«o, na medida em 
que reúne diretores, professores, funcionários, estudantes, pais e outros 
representantes da comunidade para discutir, definir e acompanhar o 
desenvolvimento do projeto político-pedagógico da escola, que deve ser 
visto, debatido e analisado dentro do contexto nacional e internacional em 
que vivemos. O projeto político-pedagógico ocupa um papel central na 
construção de processos de participação e, portanto, na implementação de 
uma gestão democrática. Envolver os diversos segmentos na elaboração e 
no acompanhamento do projeto pedagógico constitui um grande desafio para 
a constru«o da gest«o democr§tica e participativaò.(2004, p. 22) 

 
 

A concepção democrático-participativa se adapta à busca da democratização da 

escola por ter como característica a relação orgânica existente entre setores da 

escola, na importância que se dá à busca de objetivos comuns a todos e também por 

defender uma forma de tomada de decisão coletiva, onde cada membro assume sua 

parte e responsabilidade no trabalho. 

Diante das inúmeras mudanças de pessoal que ocorrem durante o ano e a cada novo 

ano letivo, existe uma necessidade de rever periodicamente o projeto político-

pedag·gico da escola, pois segundo Gadotti, ño projeto da escola depende, sobretudo, 

da ousadia dos seus agentes, da ousadia de cada escola em assumir-se como tal, 

partindo da ñcaraò que tem, com o seu cotidiano e o seu tempo-espaço, isto é, o 

contexto hist·rico em que ela se insereò. (GADOTTI, 1997, p. 33). Outros autores 

ainda como Veiga (1995), Libâneo (2006) afirmam que o projeto sendo o documento 

que é, tendo que expressar os propósitos e expectativas da comunidade escolar, à 

medida que esta comunidade se altera naturalmente faz-se necessário uma constante 

análise e reflexão sobre a sua ação educativa, de forma que pode ser alterado sempre 

que for necessário. Visto que, tão importante documento deve ser o ñretratoò de sua 

comunidade, não pode ser resumido ao resultado somente das reflexões do diretor e 

de sua equipe de gestão, mas sim do amplo debate junto aos diferentes segmentos 

que a compõem, compartilhando a responsabilidade com todos. Pois ñquando 

concebido, desenvolvido e avaliado como uma prática social coletiva gera fortes 

sentimentos de pertena e identidadeò. (VEIGA, 2000, p.186). Ressaltando que, esta 

participação, de forma alguma, pode ser imposta ao grupo. Segundo a autora, ña 
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ades«o ¨ constru«o do projeto deve ser conquistada pela equipe coordenadoraò. 

(VEIGA, 2000, p. 190). Nesta perspectiva, partindo-se de uma concepção de 

planejamento participativo que, segundo Cornely (1997) ñsignifica, portanto, mais do 

que uma atividade técnica, um processo político vinculado à decisão da maioria, 

tomada pela maioria, em benef²cio da maioriaò (CORNELY, 1977, p.37 apud 

PADILHA, 2001, p.34-35) é que o projeto político-pedagógico constitui-se em 

instrumento de intervenção na realidade escolar.  

Desta forma, ele objetiva proporcionar a  organização do trabalho pedagógico; a 

utilização dos tempos e espaços escolares;  identificar e valorizar anseios, aspirações 

e ideais. Além disso, mesmo no âmbito das diretrizes gerais da política educacional e 

de uma autonomia relativa, permite, dentre tantas limitações, que a comunidade 

escolar possa analisar, refletir, definir e construir coletivamente os pilares de sua 

trajetória histórico-social. 

A participação da comunidade na elaboração, execução e avaliação do projeto 

politico-pedagógico é direito assegurado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, Lei 5692/96, onde o artigo 12 dispõe: "Os estabelecimentos de ensino [...] 

terão incumbência de elaborar e executar sua proposta pedagógica". Já o artigo 13, 

fala das incumbências dos docentes, no inciso I: "participar da elaboração da proposta 

pedagógica do estabelecimento de ensino"; e o inciso II lê-se: "elaborar e cumprir 

plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino".  

Dessa forma, equipe gestora, professores, alunos e comunidade tem a oportunidade 

de construir democrática e coletivamente o projeto político-pedagógico da escola, 

buscando participar nos processos de constituição de novas identidades e 

solidariedade, na produção e socialização de códigos e conteúdos culturais, de 

informações e de experiências, enfim, na consolidação das aspirações de novas 

formas de ação coletiva. 

A ênfase nas relações humanas é uma característica importante dessa concepção. É 

notório que a escola pública pode contribuir significativamente para a democratização 

da sociedade, além de ser também um lugar privilegiado para o exercício da 

democracia participativa, preparando para o exercício de uma cidadania consciente e 

comprometida com os interesses da maioria socialmente excluída ou dos grupos 

sociais privados dos bens culturais e materiais produzidos pelo trabalho dessa mesma 

maioria. Não obstante nesta construção coletiva, faz-se necessário, primeiramente, 

compreender a função social da escola, pois a prática pedagógica está ligada ao saber 
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de que o ser humano se fundamenta com as relações do cotidiano através do 

conhecimento. Neste ponto toda a participação da comunidade escolar visa 

planejamento, valores, convivência e procedimentos adequados.  

 

 

Metodologia  

 

 

Literaturas referentes ao assunto em estudo, assim como artigos publicados na 

internet foram consultados na pesquisa bibliográfica a fim de possibilitar que este 

trabalho tomasse forma para ser fundamentado destacando assim como objetivo 

proposto refletir sobre os princípios de gestão democrática, trabalho participativo, 

projeto político-pedagógico e formação. Segundo Lakatos e Marconi (1992), a 

pesquisa bibliográfica é o levantamento de toda a bibliografia já publicada, em forma 

de livros, revistas, publicações avulsas e imprensa escrita. Tem por finalidade fazer 

com que o pesquisador entre em contato direto com todo o material escrito sobre um 

determinado assunto, auxiliando o cientista na análise de suas pesquisas ou na 

manipulação de suas informações permitindo a cobertura de uma gama de fenômenos 

muito mais ampla. Ela pode ser considerada como o primeiro passo de toda a 

pesquisa cient²fica. Esta pesquisa cient²fica se baseia ñunicamente na pesquisa 

bibliográfica, procurando referências teóricas publicadas com o objetivo de recolher 

informações ou conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do qual se 

procura a resposta.ò (FONSECA, 2002, p. 32). Neste viés metodológico é que 

desenvolvemos a pesquisa, contribuindo assim para o estabelecimento das bases 

teóricas para a reorganização do projeto político-pedagógico da escola dentro de uma 

gestão democrática.  

 

 

Principais resultados  

 
 
A gestão participativa se propõe como condição para resistir às formas conservadoras 

de organização e gestão escolar. Neste contexto e com base no referencial estudado, 

deve-se levar em conta que a complexidade da organização escolar afeta diretamente 
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a equipe gestora que precisa destacar-se nos seguintes aspectos: conhecer alguns 

conceitos específicos referentes à Educação; ter um relacionamento ativo e 

interpessoal com a comunidade interna, em especial com os professores e alunos, 

para assim ganhar confiança e atrair a comunidade externa, principalmente os pais; 

além de ter habilidade na capacidade de gestão. De acordo com estas bases 

conceituais, o trabalho detectou vários aspectos relacionados à gestão escolar, com 

influência sobre os resultados das escolas, em especial na reorganização do projeto 

político-pedagógico, tais como: os conhecimentos sobre gestão da equipe gestora; 

uma visão holística e com perspectiva de mudança, por parte do diretor; atenção ao 

clima organizacional presente neste contexto e avaliação permanente à vida escolar. 

No entanto, existem algumas questões que merecem maior atenção, pois, no contexto 

escolar e em especial na reorganização dos projetos políticos-pedagógicos, o 

desconhecimento das razões sociopolíticas das atuais políticas educacionais e de 

referenciais teóricos significativos e coerentes com seus propósitos para efetivação 

de uma gestão democrática de fato participativa, é fundamental. Por outro lado 

entende-se que, entre as dificuldades da escola está, o comodismo frente à cultura de 

decisões prontas. Por sua vez, ter uma visão do mundo de forma crítica, 

acompanhando as suas mudanças; resgatar os valores morais, sociais e críticos da 

educação, também é proposta dos projetos políticos-pedagógicos, além de uma 

exigência obrigatória quando se pretende uma educação para formar cidadãos 

comprometidos com a transformação social. 

Neste particular, as propostas dependem do conhecimento da realidade, o que é 

previsto, já que as escolas pretendem, a partir do conhecimento desta, saber analisar 

a sociedade e contribuir para melhorá-la, bem como transformá-la, buscando uma vida 

melhor. 

Apesar de serem situações mencionadas parecem ser vagas nos projetos políticos-

pedagógicos onde não há nenhuma análise crítica da realidade social, bem como o 

papel da escola na mesma. Para que isto ocorra é necessária uma análise concreta 

da realidade social, política e econômica existente, tanto em termos de macro como 

de micro estruturas, onde aí se encontra a própria escola e seus resultados. Isto é de 

extrema importância, visto que não se parte para o novo sem uma sólida avaliação do 

existente, sem a compreensão crítica dos problemas da realidade e, neste particular, 

a escola e a sociedade são o ponto de partida da análise, tendo presente que a 

compreensão de toda a sua problemática, extrapola seus limites. A ausência desta 
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análise tem sido um dos fatores que dificultam a reorganização de projetos 

pedagógicos que possam cumprir a proposta de cidadania neles determinados, visto 

que nada se faz de forma isolada e descontextualizada. 

Isto se reflete nas questões referentes à participação da comunidade como 

fundamento do processo educativo, proposta esta que não será operacionalizada sem 

estudos coletivos com a comunidade, tanto em relação às políticas educacionais, 

como de referenciais teóricos que possibilitem decisões conscientes, tanto nos 

aspectos administrativo-pedagógicos, como nas decisões sobre a utilização dos 

recursos financeiros, previstos na legislação.  

Portanto, para formar cidadãos críticos, criativos e responsáveis em assumir o 

compromisso com a transformação social, necessariamente um projeto político-

pedagógico deverá refletir as propostas e os anseios de uma comunidade escolar que, 

coletivamente, definirá as suas normas de funcionamento. Neste caso, é uma tarefa 

que atinge a globalidade da escola que, subsidiada pelo estudo das políticas 

educacionais, criticamente compreendidas e, pelo estudo de referenciais teóricos que 

embasam sua posição, definirão os seus rumos com clareza e convicção. 

Sendo assim, é significativa uma nova visão de organização curricular comprometida 

com a compreensão crítica da realidade que, de forma interdisciplinar e 

contextualizada, sejam planejadas e executadas. Esta é uma exigência da escola de 

qualidade que se pretende, como das próprias políticas educacionais que, se 

criticamente interpretadas, ao estabelecerem as Diretrizes Curriculares para a 

Educação Básica estipulam princípios éticos, estéticos e políticos, pelos quais as 

pr§ticas pedag·gicas se alteram no sentido de ñsubstituir a repeti«o e a 

padronização, estimulando a criatividade, o espírito inventivo, a curiosidade pelo 

inusitado e a afetividade, bem como facilitar a constituição de identidades capazes de 

suportar a inquietação, conviver com o incerto e o imprevisível, acolher e conviver com 

a diversidade...ò (Resolu«o CNE/CEB n. 03/1998).  

Os aspectos dos textos legais propostos pelas políticas públicas e que, se vistos a 

partir da globalidade social, poderão ser importantes subsídios para a transformação 

da escola existente. De modo geral, pode-se dizer que, da análise realizada para 

reorganizar os projetos políticos-pedagógicos vigentes, há a necessidade de uma 

organização escolar em que se integrem o administrativo e o pedagógico e, isto, 

naturalmente, trará alterações na estrutura tanto administrativa, quanto curricular, 

visto que as duas faces se integram.  
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Um projeto político-pedagógico deve ter uma comunidade escolar atenta aos seus 

propósitos, no processo de seu desenvolvimento como um todo, o que implica em 

avaliação permanente. Isto indica a necessidade de acompanhamento dos resultados 

ao longo do processo, habilidade esta que a escola deve desenvolver num esforço 

comum e responsável, no sentido de não perder de vista a identidade que a mesma 

se propõe a construir. 

As questões aqui analisadas são relevantes pois, ao mesmo tempo são inovadoras e 

demonstram que ainda não há uma visão holística, o que se revela tanto na indefinição 

do tipo de sociedade em que estamos inseridos, quanto no tipo de sociedade que se 

busca, o que deixa sem sustentação a ideia da formação de cidadãos críticos, capazes 

de compreender e transformar a realidade. 

A escola está num processo de construção de sua identidade, ainda sem segurança, 

o que atribuímos, possivelmente, a vários fatores, entre eles, a falta de referenciais 

teóricos que subsidiem as novas práticas, o pouco envolvimento da comunidade por 

falta de esclarecimento da mesma, além da falta de uma visão política dos professores 

como gestores desta escola, responsáveis primeiros pelas mudanças. 

 

 

Conclusões preliminares 

 

 

A gestão participativa da escola é percebida como meio capaz de possibilitar maior 

envolvimento dos profissionais na democratização da gestão escolar no que se refere 

à tomada de decisões nas práticas cotidianas.  Essa contribuição significativa da 

escola para a democratização da sociedade e para o exercício da democracia 

participativa fundamenta e exige a gestão democrática na escola visto que, a mesma 

consiste em transparência e impessoalidade, autonomia e participação, liderança e 

trabalho coletivo, representatividade e competência. Tendo em vista todos estes 

aspectos, conclui-se que a gestão democrática torna-se viável e real, porém, na 

prática, denota-se uma dificuldade geral para transformar em realidade as ações para 

a construção do projeto politico-pedagógico. Observam-se falhas na participação da 

comunidade, na busca de procedimentos adequados para restituir a construção 

coletiva, principalmente no que tange a participação de pais ou responsáveis pelos 

alunos. 
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Uma mudança de mentalidade por parte da equipe gestora criando oportunidades de 

participação, entrosamento entre professores, formação continuada que busque 

qualificar trazendo a mudança necessária através do conhecimento, fortalecerá a 

participação e a construção do projeto politico-pedagógico e, então será realmente 

feito de forma coletiva. 

Democratizar a gestão requer fundamentalmente, que a sociedade possa participar 

do processo de reformulação, avaliação e fiscalização da execução deste projeto da 

escola, tendo em vista que a sociedade materializa-se através da incorporação de 

categorias e grupos sociais envolvidos direta ou indiretamente no processo educativo. 

Sabemos que avanços reais para a grande maioria da população serão conquistados 

quando a democracia for se tornando, cada vez mais, uma democracia participativa. 

 A reorganização do projeto político-pedagógico, não só representa um 

compromisso coletivo com a definição da identidade para a instituição educativa, 

como representa um espaço de luta pela formação da cidadania comprometida com 

a transformação social. 

Para que este processo ocorra, existe a necessidade da escola aprender a trabalhar 

coletivamente, pois, quando consciente de seu papel social, assume grande 

responsabilidade em redefinir o papel que pais, alunos e comunidade em geral terão 

na busca de uma escola cidadã. 

Os espaços de reflexão e estudos conjuntos são a sustentação necessária de 

qualquer processo de mudança da organização administrativa e pedagógica 

reduzindo a divisão do trabalho na escola, criando uma nova estrutura administrativa 

integrada num resgate de identidade da instituição educativa, de sua intencionalidade 

e do reforço de seus compromissos sociais. 

A gestão democrática, com a participação da comunidade interna e externa, seria a 

base para a escola pensar a formação do cidadão para participar, conscientemente, 

das transformações da sociedade no sentido de reduzir as desigualdades, impedindo 

a exclusão social.  Isto tudo indica que o processo participativo para a construção de 

um projeto político-pedagógico, depende da formação de um coletivo que pense a 

escola como totalidade. Isto implica numa nova formação do professor, que assuma, 

não só as funções que lhe são inerentes, mas a função de gestor escolar. 
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RESUMO 
Este artigo apresenta os resultados de uma pesquisa realizada no decorrer do curso 
de Especializa«o em Educa«o do Campo da Universidade Estadual do Centro 
Oeste, no Col®gio Estadual do Campo Prof.Û Maria de Jesus Pacheco Guimar«es. O 
principal objetivo deste trabalho ® discutir aspectos pedag·gicos e administrativos da 
Escola do Campo, no que se refere ao trabalho docente e o transporte escolar. No 
curto trajeto da educa«o do campo, constata-se que esses fatores, quando 
analisados, confirmam as dificuldades enfrentadas no cotidiano escolar, tais como: a 
falta de infraestrutura, inefici°ncia do transporte escolar, trabalho docente que envolve 
quest»es como a rotatividade dos professores, a dificuldade dos gestores em formar 
equipes de trabalho cont²nuo, a discuss«o sobre o m®todo e o curr²culo na proposta 
pedag·gica da escola. Historicamente as escolas do campo foram pensadas a partir 
do modelo de educa«o implementado na cidade, desconsiderando as 
especificidades sociais, culturais, econ¹micas, pol²ticas e ambientais do mundo rural. 
Parte desse processo associa-se ¨ perspectiva de nega«o do campo enquanto 
espao de produ«o cultural, econ¹mica e pol²tica, influenciado pelo capitalismo que 
insiste em compreender as comunidades rurais como espao do atraso, 
subdesenvolvimento e de improdutividade. E por fim, cabe dizer que os desafios 
administrativos e pedag·gicos enfrentados pela escola, inserem-se no bojo das 
Escolas P¼blicas de Educa«o B§sica no e do Campo, que atendam a especificidade 
da escola do campo. 
 
ABSTRACT 
This article presents the results of a survey conducted during the course of 
specialization in the Education Field of the Universidade Estadual do Centro Oeste, at 
the State College of Prof. Maria de Jesus Pacheco Guimar«es. The main objective of 
this work is to discuss pedagogical and administrative aspects of the School Field, with 
regard to the teaching work and school transport. In the short path of education field, 
noted that these factors, when analyzed, confirm the difficulties faced in school 
everyday, such as: lack of infrastructure, inefficiency of the school bus, teacher work 
which involves issues such as the turnover of teachers, the difficulty of managers in 
forming teams of continuous work, the discussion on the method and the curriculum in 
the school's pedagogical proposal. Historically the field schools were designed from 
the model of education implemented in the city, regardless of the specific social, 
cultural, economic, political and environmental issues in rural areas. Part of this 
process is associated with the perspective of denial of the field as an area of cultural, 
economic and political production, influenced by capitalism who insists on 
understanding the rural communities as a space of late, underdevelopment and lack 
of productivity. And finally, it is worth saying that the administrative and educational 
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challenges faced by the school, are in the midst of basic education in public schools 
and that meet the specificity of the field school. 
 
Palavras-chave: Educa«o do Campo, Escola do Campo, desafios administrativos e 

pedag·gicos. 

Key words: Field education, field School, administrative and educational challenges. 

EIXO 3. Organiza«o do Trabalho Pedag·gico nas Escolas P¼blicas da Educa«o 

B§sica (Projeto Pol²tico Pedag·gico, Gest«o, Curr²culo, Avalia«o, Cultura, Pol²tica de 

Acesso e Perman°ncia). 

 

INTRODU¢ëO 

 

 

Este artigo apresenta o resultado de uma pesquisa realizada como trabalho de 

conclusão do curso de Especialização em Educação do Campo da Universidade 

Estadual do Centro Oeste, no período de 2012 a 2013, esse curso teve como objetivo 

construir um vínculo entre Universidade, educadores e movimentos sociais, 

fortalecendo as pesquisas sobre educação do campo e implementando ações que 

aprofundem as discussões sobre o contexto sócio histórico da educação do campo e 

suas implicações político pedagógicas, bem como contribuir no processo de 

atualização dos educadores que atuam, principalmente nas escolas do campo. 

O trabalho ora proposto pretende, a partir da cotidianidade do Col®gio Estadual do 

Campo Prof.Û Maria de Jesus Pacheco Guimar«es, apontar os desafios pedag·gicos 

e administrativos enfrentados no cotidiano da escola, pois ainda que existam avanos 

quanto ¨ inser«o da educa«o do campo na agenda pol²tica, o grande desafio est§ 

na forma«o de professores e nas condi»es infra estruturais, como por exemplo, o 

transporte escolar das escolas do campo. 

A educa«o, embora n«o acontea ¼nica e exclusivamente na escola, tem nesse 

ambiente o local onde se fomenta a forma«o cient²fica do cidad«o. At® porque, como 

afirma Paro (p.4) ao considerar a estrutura total da escola, n«o se deve deixar de ter 

presente sua exist°ncia como grupo social. 

Ainda, conforme Frigotto (2010, p.36) ña escola ® um espao fundamental na rela«o 

entre o saber produzido nas diferentes pr§ticas sociais e o conhecimento cient²ficoò. 

Assim, a forma«o cient²fica deve garantir aos cidad«os capacidade de emancipa«o 

e autonomia de decis«o diante dos desafios atuais, onde o ensino deva ser 

democr§tico e acess²vel a todos com a mesma qualidade, nesse caso h§ necessidade 

de equiparar as condi»es de acesso, estrutura, quadro de professores, fazendo com 
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que a escola do campo tenha condi»es para o processo de ensino-aprendizagem. 

A escola do campo deve ser pensada com os sujeitos do campo, levando em 

considera«o o seu lugar de pertencimento, a sua atividade camponesa, a sua 

participa«o ativa e significativa na educa«o escolar. 

O que se depreende na pesquisa ora elaborada ® que a teoria e a pr§tica ainda est«o 

em processo, porque implementar a»es realmente eficazes demanda uma s®rie de 

atitudes que nem sempre, na pr§tica, correspondem ao que a teoria preconiza. 

As discussões sobre educação do campo foram fortalecidas apartir das experiências do 

MST,em especial na organização dos espaços públicos, com o I Encontro Nacional de 

Educadores da Reforma Agrária (1997) e a I Conferência Nacional Por uma Educação 

Básica do Campo (1998). Na década de 1990,vários estados organizaram projetos 

de Educação de Jovens e Adultos, acumulando experiências para a elaboração do 

Programa Nacional da Educação na Reforma Agrária(1998). 

 

 

Assim, é possível afirmar que a educação do campo se fortalece por meio de 
uma rede social, composta pelos sujeitos coletivos que trabalham com a 
educação do campo e que delas se aproximam. Nessa rede encontramos 
ONGs, universidades, secretarias estaduais e municipais de Educação, 
movimento sindical, movimentos e organizações sociais, centros familiares de 
Formação de Alternância. Ainda que o MST seja o sujeito forte na rede social, 
como já foi dito ,ele irradia o debate da educação do campo e atrai os sujeitos 
que com ela trabalham, fortalecendo assim a sua própria atuação política 
na organização de uma proposta pedagógica que valoriza a ñcultura 
camponesaò e que questiona as relações de classe que marcam, 
particularmente, a realidade do campo brasileiro (SOUZA, 2006). 

 
 

A educação do campo no Brasil é uma temática recente com um pouco mais de uma 

década de estudos. Pois até então, se falava em educação rural para referenciar a 

educação que acontecia fora do espaço urbano, seja na escola de filhos de 

agricultores, quilombolas, faxinais, ribeirinhos, ilhéus ou assentados da reforma 

agrária. Mais especificamente a partir de 1997, começa a se discutir outro modelo de 

educação para os sujeitos do campo. 

As escolas de educa«o b§sica, localizadas na zona rural, geralmente enfrentam 

dificuldades no cotidiano escolar, tais como: a falta de infraestrutura, inefici°ncia do 

transporte escolar, trabalho docente que envolve quest»es como a rotatividade dos 

professores, a dificuldade dos gestores em formar equipes de trabalho cont²nuo e 

eficiente, a discuss«o sobre o m®todo e o curr²culo, fechamento de escolas, entre 
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outros.  

Segundo o Inep, as principais dificuldades das escolas do campo são: 

 

 

Insuficiência e precariedade das instalações físicas da maioria das escolas; 
dificuldades de acesso dos professores e alunos às escolas, em razão da 
falta de um sistema adequado de transporte escolar; [...] falta de 
conhecimento especializado sobre políticas de educação básica para o meio 
rural [...] falta de atualização das propostas pedagógicas das escolas rurais 
[...] (BRASIL, 2007). 

 

 

Outra quest«o refere-se ao reconhecimento da especificidade do campo -uma forma 

de se acolher as diferenas, n«o de supervalorizar desigualdades. Ou seja, a escola 

do campo deve primar por uma educa«o de qualidade que englobe a realidade em 

que a comunidade se insere e a dimens«o universal do conhecimento. 

 

 

Um desafio est§ posto ¨ educa«o do campo: considerar a cultura dos povos 
do campo em sua dimens«o emp²rica e fortalecer a educa«o escolar como 
processo de apropria«o e elabora«o de novos conhecimentos. (DCE, 2010, 
p.26) 

 

 

Assim, as escolas do campo, apresentam especificidades, que ao longo da Hist·ria, 

foram exclu²das do acesso pleno a uma forma«o cient²fica de qualidade. A 

denomina«o escola do campo n«o consegue padronizar tal ambiente, porque este 

est§ sujeito ¨s peculiaridades de sua regi«o e comunidade, por isso a flexibilidade 

quanto a estabelecer e selecionar conte¼dos, calend§rios, a»es e atividades. 

Somente a partir do contexto sócio-político da promulgação da Lei Federal nº9394/96 

ï Diretrizes e Bases da Educação Nacional é que se abre espaço legal para discussão 

de políticas públicas para a Educação do Campo, que preconiza: 

 

Art. 28. Na oferta da educação básica para a população rural, os sistemas de 

ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação, às 

peculiaridades da vida rural e de cada região, especialmente: 

I ï conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades 

e interesses dos alunos da zona rural; 

II ï organização escolar própria, incluindo a adequação do calendário 

escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas; 

III ï adequação à natureza do trabalho na zona rural. 
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Percebe-se que o avanço legal observado neste Artigo, no que se refere aos 

parâmetros para definição de políticas públicas, institui uma nova maneira de 

organizar a política de atendimento escolar no país, não satisfazendo mais às 

adaptações do urbano para o rural, ou seja, apresenta especificidades e diversidade 

sociocultural. 

 

 

Temos uma preocupação prioritária com a escolarização da população do 
campo. Mas, para nós, a educação compreende todos os processos sociais 
de formação das pessoas como sujeitos de seu próprio destino. Nesse 
sentido, educação tem relação com cultura, com valores, com jeito de 
produzir, com formação para o trabalho e para a participação social. (Kolling, 
Cerioli e Caldart, 2002, p. 19) 

 

 

Vale ressaltar que a Educa«o do Campo tem priorizado a escola como centralidade 

das reflex»es pedag·gicas, pelo que representa o desafio na forma«o dos 

trabalhadores, como media«o fundamental na apropria«o e produ«o do 

conhecimento.  

Com o surgimento dos movimentos sociais, mais especificamente o MST, em 1984, 

iniciou-se um processo intenso de discuss«o dos objetivos da educa«o ñparaò o 

campo; dessa discuss«o surge ¨ necessidade de se pensar uma educa«o ñnoò e ñdoò 

campo. 

Uma escola ñnoò campo, contrapondo-se ¨ ideia do fechamento das escolas l§ 

localizadas e criando uma forte discuss«o a favor do fortalecimento de um curr²culo 

espec²fico, que considere o campo n«o somente como local de produ«o de 

alimentos, mas como local de viv°ncia e produ«o cultural. 

 
 

Aprofunda-se a definição de campo como 
 
 

(...) lugar de vida, onde as pessoas podem morar, trabalhar, estudar com 
dignidade de quem tem no seu lugar a sua identidade cultural. O campo não 
é só o lugar da produção agropecuária e agroindustrial, do latifúndio e da 
grilagem de terra. O campo é espaço e território dos camponeses e dos 
quilombolas(...) (Fernandes et al.,2004,p.137) 

 

 

Caldart, tamb®m refora o direito dos sujeitos do campo a educa«o b§sica: 
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A realidade que produz a Educa«o do Campo n«o ® nova, mas ela inaugura 
uma forma de fazer seu enfrentamento. Ao afirmar a luta por pol²ticas p¼blicas 
que garantam aos trabalhadores do campo o direito ¨ educa«o, 
especialmente a escola, e a uma educa«o que seja no e do campo, os 
movimentos sociais interrogam a sociedade brasileira: por que em nossa 
forma«o social os camponeses n«o precisam ter acesso ¨ escola e a 
propalada universaliza«o da educa«o b§sica n«o inclui os trabalhadores do 
campo?(2012, p.265) 

 

 

E nessa busca pela valoriza«o da cultura dos sujeitos do campo, e a especificidade 

do curr²culo, nasceu o conceito de escola ñdoò campo, gerando um sentimento de 

pertena, de identidade e com isso facilitando, pelos exemplos do cotidiano, o acesso 

a educandos e educandas, tendo como objeto de ensino o seu lugar, a sua cultura e 

a sua viv°ncia di§ria em comunidade. 

O m®todo e o curr²culo se constituem como elementos essenciais para repensar as 

a»es pedag·gicas, para potencializar a escola do e no campo, no entanto, 

historicamente as escolas do campo foram pensadas a partir do modelo de educa«o 

implementado na cidade, desconsiderando as especificidades sociais, culturais, 

econ¹micas, pol²ticas e ambientais do mundo rural. Parte desse processo associa-se 

¨ perspectiva de nega«o do campo enquanto espao de produ«o cultural, 

econ¹mica e pol²tica, influenciado pelo capitalismo que insiste em compreender as 

comunidades rurais como espao do atraso, subdesenvolvimento e de 

improdutividade. 

Neste sentido, pontos centrais começaram a ser discutidos pensando a 

educação/escola do campo como uma proposta pedagógica e organização escolar 

atrelada às identidades culturais e aos tempos e espaços dos modos de vida do 

campo. Ter uma vinculação com a discussão política sobre o lugar do campo na 

construção de um projeto de nação e poder, relacionar as políticas públicas sobre 

educação com outras questões do desenvolvimento social do campo, tais como: 

transporte escolar, estradas, cultura, propostas pedagógicas e alternativas 

metodológicas, lazer, foram pontos que vieram à tona para (re)pensar educação aos 

sujeitos do campo.  

Na perspectiva de apontar alguns elementos para melhor compreender os desafios 

pedagógicos e administrativos, este trabalho procura refletir a partir da realidade 

escolar do Colégio Estadual do Campo Professora Maria de Jesus Pacheco 
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Guimarães, localizado na sede urbana do distrito do Guará, município de Guarapuava 

ï Pr., pontos mais peculiares, como, o trabalho docente e o transporte escolar.  

Esse trabalho caracteriza-se, ainda, por ser um estudo de caso, uma vez que ñ[...] o 

caso se destaca por se constituir numa unidade dentro de um sistema mais amploò 

(CHIZZOTTI, 2003 p.102), vindo a facilitar a compreensão da realidade sem perder 

de vista as relações socioeconômicas e políticas da sociedade mais ampla.  

Neste sentido, em especial, o Estudo de Caso, por si só, caracteriza-se por ser um 

tipo de pesquisa que apresenta como objeto uma unidade que se possa analisar de 

forma mais aprofundada. Segundo Yin (2005) trata-se de uma forma de se fazer 

pesquisa investigativa de fenômenos atuais dentro de seu contexto real.  

A estrutura deste trabalho ® composta de tr°s momentos. Em linhas gerais, o primeiro 

deles, intitulado Elementos Hist·ricos, tem por objetivo apresentar o Col®gio Estadual 

do Campo Prof.Û Maria de Jesus Pacheco Guimar«es, trajet·rias que o constituem. 

No segundo momento, rela«o entre o administrativo e o pedag·gico na pr§tica da 

escola do campo, ser§ abordada considera»es pertinentes ¨s quest»es pedag·gicas 

e administrativas, que implicam diretamente na pr§tica pedag·gica: O trabalho 

docente e o transporte Escolar. No ¼ltimo momento, aparecem as considera»es finais 

sobre o tema abordado e o processo de pesquisa.  

 

 

ELEMENTOS HISTčRICOS 

 

 

Para iniciarmos a discuss«o sobre os desafios pedag·gicos e administrativos da 

Escola do Campo, tendo como objeto de estudo a realidade do Col®gio Estadual do 

Campo Prof.Û Maria de Jesus Pacheco Guimar«es, primeiro ® necess§ria uma breve 

retomada de seus elementos hist·ricos, ou seja, n«o h§ como compreend°-la fora do 

contexto da educa«o do campo e at® mesmo das lutas sociais que a engendram. 

Contudo, nos debruaremos apenas em elementos pontuais deste processo, visto as 

limita»es temporais desta pesquisa. 

O Col®gio Estadual do Campo Professora Maria de Jesus Pacheco Guimar«es situa-

se no Distrito do Guar§, que foi criado em 1951104. Experimentou v§rios ciclos 

                                            
104 Pela lei estadual 790/51, assinado pelo Governador Bento Munhoz da Rocha Neto, em 14 de 
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econ¹micos, como a madeira, a erva mate, e entre as d®cadas de 1960 e final da 

d®cada de 1980, o ciclo econ¹mico da ma«, impulsionado pela instala«o de grandes 

empresas, que mantinham uma rela«o de trabalho assalariado. Esse ciclo se 

encerrou no final da d®cada de 90. 

Nesse contexto, o fomento ao trabalho remunerado comeava muito cedo e o Distrito 

do Guar§ contava com uma ¼nica escola de ensino prim§rio (1Û a 4Û s®ries), localizada 

na sede e raramente os alunos prosseguiam seus estudos, por dois fatores 

determinantes: 

1. Nessa ®poca j§ iniciavam em alguma atividade remunerada. A maioria das fam²lias 

atribu²a pouca import©ncia ao estudo dos filhos. Valorizavam mais a ajuda que a 

remunera«o destes traria ¨ fam²lia e mesmo que desejassem a falta de escola que 

ofertasse a continua«o dos estudos, era um impeditivo fundamental. 

2. A ent«o, Escola Rural de Guar§, ofertava o ensino at® a 4Û s®rie e a continua«o 

era disponibilizada somente na cidade de Guarapuava que fica a 25 km de dist©ncia 

da sede do Distrito e, da casa de muitos alunos a dist©ncia era ainda maior, pois 

habitavam fazendas e ch§caras da regi«o. 

Nessa ®poca o ²ndice de analfabetos era consider§vel, embora ainda existissem as 

escolas multisseriadas, espalhadas por v§rias localidades, a necessidade de trabalhar 

e o dif²cil acesso reduzia as condi»es, como tamb®m, contribu²am para o desanimo 

em continuar os estudos. 

Essas escolas eram cuidadas por professoras leigas, que tamb®m eram faxineiras e 

merendeiras, observando-se que ganhavam muito pouco pelo seu trabalho, como era 

o caso da Prof.Û Maria de Jesus Pacheco Guimar«es. 

Com a nucleariza«o da educa«o e o fechamento das escolas multisseriadas, pelos 

motivos de economia da prefeitura, falta de professores ou devido ao °xodo rural e a 

consequente falta de alunos ou ainda pela justificativa de melhorar a estrutura das 

escolas, e a qualidade do ensino, muitos alunos e alunas ficaram sem acesso a 

nenhum tipo de educa«o escolar, visto que a nucleariza«o n«o estava atrelada a um 

programa de transporte escolar. 

A oferta de transporte escolar gratuito ocorreu somente no final da d®cada de 1980 e 

ainda de forma muito prec§ria. Uma legisla«o mais espec²fica que tratava o caso do 

                                            
novembro de 1951 ï D. O. E. 217 de 27/11/1951, p.10 itens 11 e 12. Com o objetivo de emancipa«o 

futura. 
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transporte escolar foi criada com a Lei de Diretrizes e Bases da Educa«o, somente 

em 1996 (LEI 9394/96), no artigo 10 da LDB determina-se que os estados devem 

assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual, enquanto aos munic²pios a 

mesma incumb°ncia com rela«o aos alunos das escolas da rede municipal. Essa 

determina«o tamb®m est§ na lei nÜ 10.709 de 31 de julho de 2003. 

O transporte escolar ocorria atrav®s de ve²culos improvisados, que traziam somente 

at® a sede do distrito, o que continuava restringindo o estudo at® a 4Û s®rie, somente. 

Os anos finais do ensino fundamental s· foram implantados em 1991 pela resolu«o 

878/91 de 08/03/1991. O ensino de 5Û a 8Û s®ries era municipalizado e assim 

permaneceu at® 1996, quando pela resolu«o 531/96 de 05/02/1996 foi criado e 

autorizado a funcionar o ensino de 5Û a 8Û s®ries e cria-se a Escola Estadual 

Professora Maria de Jesus Pacheco Guimar«es- Ensino de 1Ü grau. 

At® que as comunidades que comp»em o distrito do Guar§ tivessem ao seu dispor o 

ensino fundamental completo, demoraram 40 anos. Desde a cria«o do distrito em 

1951 at® a autoriza«o do funcionamento dos anos finais em 1991, foram 40 anos de 

atraso educacional. O ensino fundamental foi proporcionado somente em 1991, e o 

ensino m®dio foi autorizado a funcionar em 2003. 

E, somente em 2007, depois de um processo dif²cil de resist°ncia e mobiliza«o 

popular, o Col®gio Estadual do Campo Professora Maria de Jesus Pacheco 

Guimar«es ocupa um pr®dio pr·prio. Uma sede que passou a compor um complexo 

de a»es, discuss»es, e an§lises em busca de uma identidade pr·pria que j§ n«o 

poderia ser mais a de reproduzir uma educa«o apenas urbanizada e com prop·sitos 

de domestica«o humana a servio do grande capital. 

No entanto, n«o se pode debater sobre aquilo que n«o se conhece, e nesse contexto, 

aparece ainda que incipiente a tem§tica da Educa«o do Campo no Col®gio Estadual 

do Campo Prof.Û Maria de Jesus Pacheco Guimar«es, vinda exatamente da capital do 

Paran§, pois o primeiro experimento voltado ¨ Educa«o do Campo iniciou-se com o 

setor de Educa«o F²sica da Universidade Federal do Paran§, em 2007, cujo objetivo 

foi de trabalhar a din©mica dessa disciplina na realidade dos assentamentos e 

acampamentos da reforma agr§ria e o Col®gio foi escolhido pelo grande n¼mero de 

alunos oriundos dessa realidade, pois atend²amos  quatro assentamentos e dois 

acampamentos. 

A demanda por mudanas estruturais tamb®m exigiu uma mudana de concep«o 

pedag·gica, pois essa nova estrutura fundi§ria, querendo ou n«o, precisava de um 
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novo agir educacional, como bem lembra Frigotto: 

 

 

Nenhum m®todo pedag·gico ser§ efetivo se n«o atingir o mundo de 
preocupa«o, de necessidades e os saberes e experi°ncias que as crianas, 
jovens e adultos trazem do aprendizado na vida para o espao escolar. (2010, 
p.38) 

 

 

At® esse momento, o processo pedag·gico aplicado tinha como par©metros uma 

perspectiva urbana. O planejamento usado pelos professores era o mesmo que eles 

apresentavam nas demais escolas, a metodologia tamb®m, e a estrutura da escola 

faziam refer°ncias ao modelo urbano, e isso, naquele momento era natural, n«o se 

pensava em educa«o do campo. 

Acredita-se que, n«o se consegue vislumbrar uma proposta pedag·gica, que n«o 

tenha por aporte a compreens«o de outro olhar sobre o campo, com suas 

singularidades. Isso requer alterar a situa«o at® hoje existente, no sentido de colocar-

se a servio dos interesses das camadas e de um projeto de transforma«o social 

(CANDAU, 1999). 

Al®m disso, a tend°ncia dos modelos sociais ® padronizar-se pela situa«o em que a 

maioria dos cidad«os se encontra; enquanto a estrutura fundi§ria era composta de 

grandes propriedades com predomin©ncia de trabalho assalariado, os pequenos 

propriet§rios coexistiam, mas, por ser minoria, eram obrigados a aceitar um modelo 

educacional que desconsiderava a sua condi«o. Esse modelo, quando se propunha 

a discutir a realidade do aluno, o fazia tendo por princ²pio a ideologia da maioria, ou 

seja, a ideologia do latif¼ndio. 

Considerava-se o campo somente como local de produ«o econ¹mica, inclusive a 

pr§tica pedag·gica das escolas baseava-se em um curr²culo descontextualizado que 

aludia ¨s cidades e ao trabalho urbano como objetivo central do professor. 

N«o se pode aqui discorrer sobre a desigualdade de direitos que permeia a rela«o 

campo-cidade como um todo, ® preciso, por®m, situar a realidade do estudante em 

quest«o e atrav®s da an§lise da hist·ria do lugar, reconstruir a escola, torn§-la mais 

acess²vel, mais democr§tica, mais acolhedora, emparelhar a parte f²sica, a forma«o 

dos profissionais da escola, para que esta possa desenvolver conhecimento cient²fico 

e tecnol·gico com qualidade. 

Estes desafios que s«o, aparentemente, gen®ricos se fragmentam em desafios 
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espec²ficos, que se tornam alvo de a»es coletivas intensas. 

N«o ® um projeto simples analisar a hist·ria como um todo, para definir a»es em um 

campo espec²fico. Torna-se menos complicado quando se entende que a escola 

precisa sair de seus muros, ouvir a comunidade, absorver o seu conhecimento, 

compreender suas hist·rias de vida e transformar isso em pr§tica pedag·gica para 

devolver em forma de conhecimento elaborado, mas isso apresenta certa 

complexidade, pois demanda tempo que ̈ s vezes n«o se tem, para poder interagir 

com a pr§tica e dialogar com a teoria e, dentro das escolas, "afinar" os discursos e 

propor um caminho que represente a identidade da escola. 

Esse teorizar, praticar e sintetizar requer uma estrutura onde a perman°ncia de 

professores comprometidos e conhecedores da realidade de seus alunos ® 

fundamental; onde o curr²culo seja de f§cil compreens«o e os recursos sejam 

suficientes. 

Especificamente no distrito do Guar§, reconstruir a escola, foi literalmente comear do 

zero. No aspecto f²sico, estrutural, foi necess§rio construir um pr®dio. Sair de uma 

situa«o prec§ria e improvisada para uma estrutura completa e digna. Sair da situa«o 

de dualidade administrativa para a condi«o de administra«o pr·pria do espao, onde 

pud®ssemos adequar ¨s nossas necessidades. Os improvisos como sal«o paroquial, 

quadra de esportes e barrac«o alugado, foram substitu²dos por uma estrutura com 

2.500mĮ de §rea constru²da em um terreno de 5.000mĮ. 

Com a estrutura f²sica adequada, ® preciso enfrentar o desafio de construir uma 

identidade pedag·gica, e essa identidade est§ atrelada a concep«o de Educa«o do 

Campo105, a qualidade de ensino e ¨ necessidade de buscar elementos de estudo na 

dire«o de novos padr»es de rela»es sociais, enfim, com as lutas sociais envolvidas 

nesses processos. 

 

 

RELA¢ëO ENTRE O ADMINISTRATIVO E O PEDAGčGICO NA PRĆTICA DA 

ESCOLA DO CAMPO 

 

 

Para facilitar a compreens«o do que se define como Desafios Pedag·gicos e 

                                            
105  Conforme, Dicionário da Educação do Campo (2012). 
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Administrativos de uma Escola do Campo, inicialmente destaca-se o seu papel, 

entendendo-a como disp»e o Dicion§rio da Educa«o do Campo (p.324): ela se coloca 

numa rela«o de antagonismo ¨ concep»es de escola hegem¹nica e ao projeto de 

educa«o proposto para a classe trabalhadora pelo sistema de capital. Ent«o, 

tomando, por exemplo, o Col. Est. do Campo Prof.Û Maria de Jesus Pacheco 

Guimar«es, temos que avanar rumo aos elementos pedag·gicos e delimitar quest»es 

que dificultam o trabalho administrativo, tendo como foco principal a busca por 

qualidade educacional vinculado a realidade de uma escola do campo. 

A luta ñPor uma Educa«o do Campoò, a partir dos pesquisadores e militantes sociais 

sobre a tem§tica, nasce na perspectiva da defesa de um direito, o direito a educa«o 

de qualidade a todos os sujeitos. 

 

 

N«o basta ter escolas no campo; queremos ajudar a construir escolas do 
campo, ou seja, escolas com um projeto politico -pedag·gico vinculado ¨s 
causas, aos desafios, aos sonhos, ¨ hist·ria e ¨ cultura do povo trabalhador 
do campo (ARROYO, 2004, p.27). 

 

 

Nesse mesmo bojo de desafios, delimitaremos neste estudo, considera»es 

pertinentes ¨s quest»es pedag·gicas e administrativas, que implicam diretamente na 

pr§tica pedag·gica: O trabalho docente e o transporte Escolar. 

 

 

Trabalho Docente 

 

 

Pensar a Educação do Campo dentro de uma política educacional implica reconhecer 

a identidade da escola do campo. Nas Diretrizes Operacionais para a Educação 

Básica nas Escolas do Campo, esta identidade é definida a partir dos sujeitos do 

campo, do modo como estes organizam seu cotidiano, dos saberes e da cultura que 

produzem, bem como dos conhecimentos e da cultura historicamente acumulados, 

produzidos na relação dialética entre o campo e a cidade, no modo de trabalho e 

organização da sociedade. 

De acordo com o Art. 2º. 
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A identidade da escola do campo é definida pela sua vinculação às questões 
inerentes a sua realidade, ancorando-se na sua temporalidade e saberes 
próprios dos estudantes, na memória coletiva que sinaliza futuros, na rede de 
Ciência e Tecnologia disponível na Sociedade e nos Movimentos Sociais em 
defesa de projetos que associem as soluções por essas questões à qualidade 
social da vida coletiva no país. 

 

 

Assim, a escola precisa possibilitar que os sujeitos do campo compreendam a 

realidade em que estão inseridos no seu movimento histórico, nas suas contradições 

e em relação ao contexto mais amplo, tanto no que se refere à articulação campo-

cidade quanto ao processo de desenvolvimento. 

Para que a escola do campo possa ter sua identidade reconhecida e assumida no 

trabalho pedagógico escolar, coloca-se como fundamental reestruturar os currículos 

e a formação de professores. 

Em decorrência das lacunas da formação inicial e continuada, somadas ao alto grau 

de rotatividade dos professores das escolas do campo, apontados por pesquisadores, 

é possível inferir que, estes profissionais, apresentam inúmeras dificuldades para 

intervir na melhora das condições de ensino-aprendizagem, da apropriação da cultura 

local atrelada aos aspectos da cultura universal, ou seja, do aprendizado de seus 

alunos, que vivem em contextos de extrema desigualdade e às vezes conflitos sociais 

em torno da luta pela terra.  

Atualmente, o Col®gio Estadual do Campo Prof.Û Maria de Jesus Pacheco Guimar«es, 

possui um quadro de professores onde 30% s«o efetivos, com mais de tr°s anos de 

trabalho (embora isso n«o garanta que todos corroborem com o projeto de Educa«o 

do Campo) e a maioria 70% pertencem ao quadro de Processo de Sele«o 

Simplificado (PSS), fazendo com que o v²nculo entre professor e escola seja limitado, 

devido a grande rotatividade de profissionais. 

É pertinente salientar que a maioria dos professores que atuam nas escolas do campo 

é oriunda da cidade, e ao se deparar com a realidade citada, em geral, por possuir 

uma formação alicerçada pela visão urbanocêntrica, tende a reproduzir a lógica 

vigente o que faz da educa«o ofertada ao campo ñpr§tica de domina«oò (FREIRE, 

2005, p.76). Verificamos com isso que a formação é uma importante ferramenta na 

construção da educação. 

Segundo a pesquisa da autora Mendes, no Estado do Paraná, 
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Predominam professores lecionando em outro estabelecimento de ensino, - 
em escola urbana. Reafirma-se, assim, a ideia de que professores que 
residem na área urbana possuem 20 horas/aula na escola/colégio próximo à 
sua residência e 20 horas/aula extraordinária na escola do campo, neste 
sentido, as escolas/colégios do campo não são escolhidas para fixar padrão, 
mas sim para completá-lo (2009). 

 
 

A quest«o do quadro de professores nas escolas do campo deve ser urgentemente 

debatida, pois esse fator pode estagnar ou mesmo abortar o processo de resgate da 

cidadania dos educandos e educandas do campo, mais do que pertencer ao quadro 

pr·prio do magist®rio, o professor precisa comprometer-se com a proposta constru²da 

coletivamente pelos sujeitos que se dedicam e vivem a cotidianidade do campo e da 

escola do campo. 

Esses profissionais precisam tamb®m conhecer e contribuir para a constru«o do 

projeto pol²tico pedag·gico da escola, para, al®m da organiza«o de conte¼dos e 

atividades, conforme as Diretrizes Curriculares da Educa«o do Campo: ñH§ uma 

produ«o cultural no campo que deve se fazer presente na escola. Os conhecimentos 

desses povos precisam ser levados em considera«o, constituindo ponto de partida 

de pr§ticas pedag·gicas do campoò (2003, p. 31). 

O campo e a sua educação nos apontam vários desafios para superar os problemas 

do acesso, da qualidade, e do reconhecimento da identidade da escola do campo. A 

especificidade da Educação do Campo, seus limites e avanços exigem que os 

sistemas de ensino, as escolas, os professores assumam a tarefa de rever o seu papel 

na efetivação de uma política pública. Exigem também que estejam atentos para a 

dinâmica do campo, para as experiências e as contribuições que os movimentos 

sociais trazem para o repensar do campo, da educação do campo e das políticas 

públicas. 

Faz-se necessário destacar que atualmente os professores e equipe pedagógica do 

Colégio estão em processo de formação a partir da parceria estabelecida entre o Col. 

Estadual do Campo Prof.ª Maria de Jesus Pacheco Guimarães e a Unicentro, através 

do departamento de Pedagogia106.  

                                            
106 Projeto orientado pela Profa. Dra. Marlene Lúcia Siebert Sapelli, e demais professores que 
compõem a equipe da Educação do Campo, neste Departamento. Constando uma carga horária de 
40h para planejamento, 40h para estudos, e 40h para sistematização, totalizando 120h, no qual os 
participantes serão certificados. 
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Este projeto intitula-se como, Projeto de Extensão para Formação de Educadores de 

Escolas do Campo, e apresenta os seguintes objetivos: Compreender os fundamentos 

teórico-metodológicos do trabalho pedagógico, reexaminando e reorganizando as 

práticas educativas realizadas na escola na perspectiva da formação omnilateral dos 

educandos; aproximar os educadores da Educação Básica e da Universidade; 

planejar as ações pedagógicas a partir da realidade na qual a escola está inserida; 

construir práticas de auto-organização dos estudantes na perspectiva da formação 

omnilateral; refletir sobre as práticas pedagógicas realizadas, sistematizando e 

publicando os resultados na perspectiva de socializar as experiências. 

No momento estamos em processo de estudo e reconstrução da proposta pedagógica 

da escola, planejamento docente, num constante (re)fazer das práticas escolares, 

atividade muito significativa que vêm (re)significando o cotidiano da Escola do Campo 

Prof.ª Maria de Jesus Pacheco Guimarães.  

Os estudos têm apontado para uma proposta pedagógica da escola do campo que 

assuma como ponto de partida a particularidade dos sujeitos que produzem suas 

vidas no campo. Nesta proposta, ñn«o se postula o localismo e nem o particularismo, 

mediante os quais se nega o acesso e a construção do conhecimento e de uma 

universalidade histórica rica, porque é a síntese do diálogo e da construção de todos 

os espaços onde os seres humanos produzem sua vidaò. (FRIGOTTO, 2010, p.36). 

Entende-se ser este, um desafio que demanda pesquisas e debates. 

Procurou-se acima tecer uma s²ntese sobre os limites e desafios da atua«o docente 

no Col. Est. do Campo Prof.Û Maria de Jesus Pacheco Guimar«es, sem a pretens«o 

de exaurir a discuss«o. Na pr·xima sess«o, passaremos a destacar os desafios 

referentes ao transporte escolar, cuja inefic§cia dificulta o trabalho administrativo e 

compromete o trabalho pedag·gico. 

 

 

Transporte Escolar 

 

 

Dentre os maiores desafios enfrentados est§ o prec§rio funcionamento do transporte 

escolar, que ® respons§vel por colocar 80% dos alunos na escola.  

O Col®gio Estadual do Campo Prof.Û Maria de Jesus Pacheco Guimar«es foi 

constru²do no distrito do Guar§ para atender a realidade local, por®m, conv®m 
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registrar, que h§ alunos e alunas que viajam entre 15 e 25 km para chegar a escola, 

todos os dias, em estradas nem sempre trafeg§veis, com transporte escolar que 

precisa repetidas vezes de revis«o por causa do desgaste.  

É parte de sua rotina levantar de madrugada, tomar chuva, ter que voltar para 

casa por que o ônibus não passou, pois está (novamente) estragado, ou ficarem no 

meio do caminho atolados, não chegando, portanto, à escola. 

Dentre as v§rias limita»es do sistema de transporte escolar, aponta-se o problema 

da garantia dos alunos chegarem ¨ escola no hor§rio, como por exemplo, no per²odo 

da tarde; os ve²culos que saem com os alunos do turno da manh«, s«o aqueles que 

trazem os alunos no per²odo da tarde. O intervalo entre um turno e outro ® de apenas 

uma hora, por isso 70% alunos chegam com at® 30 minutos de atraso, perdendo horas 

letivas. Os alunos s«o prejudicados e as empresas nada perdem. Esse procedimento 

® tratado como sem solu«o pelo setor de transporte da prefeitura municipal. 

Quando se considera toda a trajetória e as dificuldades que muitas vezes os alunos 

da área rural têm em chegar à sala de aula, devido à distância entre a escola e suas 

residências, transporte inadequado, estrada em condições inapropriadas para 

locomoção dos veículos fica evidente que existe uma incoerência com o que 

estabelece a Lei nº 9.394, de 1996 - Lei de Diretrizes e bases da Educação Nacional 

no Artigo 3º inciso I que garante a igualdade de condições para o acesso e 

permanência na escola. 

Atualmente, a escola apresenta v§rios programas que auxiliam nas a»es de melhoria 

do ensino, n«o vamos discorrer detalhadamente sobre o funcionamento de cada um 

deles, mas caracteriz§-los de forma sucinta para ilustrar a necessidade de uma 

pol²tica de transporte escolar que seja pensada e articulada a partir das necessidades 

da escola. 

Os alunos que apresentam dificuldades em matem§tica e portugu°s podem frequentar 

as salas de apoio ¨ aprendizagem, que auxilia de forma mais individualizada no 

aprendizado de alunos e alunas em contra turno; alunos com necessidades especiais 

podem frequentar as salas de recursos multifuncionais, cuja 

 

Inten«o ® atender com qualidade alunos com defici°ncia, transtornos globais 
do desenvolvimento e altas habilidades ou superdota«o, matriculados nas 
classes comuns do ensino regular. O programa ® destinado ¨s escolas das 
redes estaduais e municipais de educa«o, em que os alunos com estas 
caracter²sticas estejam registrados no Censo Escolar MEC/INEP. 

 



 

 736 

Al®m desses programas, o Col®gio Estadual do Campo ProfÛ Maria de Jesus Pacheco 

Guimar«es possui o programa Mais Educa«o. 

 

 

O Programa Mais Educa«o atende, prioritariamente, escolas de baixo IDEB, 
situadas em capitais, regi»es metropolitanas e grandes cidades em territ·rios 
marcados por situa»es de vulnerabilidade social que requerem a 
converg°ncia priorit§ria de pol²ticas p¼blicas e educacional."  (manual do 
Programa Mais Educa«o - passo a passo, p 5, par§grafo 2). 
O Programa Mais Educa«o, institu²do pela Portaria Interministerial nÜ 
17/2007 e regulamentado pelo Decreto 7.083/10, constitui-se como estrat®gia 
do Minist®rio da Educa«o para induzir a amplia«o da jornada escolar e a 
organiza«o curricular na perspectiva da Educa«o Integral. 
As escolas das redes p¼blicas de ensino estaduais, municipais e do Distrito 
Federal fazem a ades«o ao Programa e, de acordo com o projeto educativo 
em curso, optam por desenvolver atividades nos macrocampos de 
acompanhamento pedag·gico; educa«o ambiental; esporte e lazer; direitos 
humanos em educa«o; cultura e artes; cultura digital; promo«o da sa¼de; 
comunica«o e uso de m²dias; investiga«o no campo das ci°ncias da 
natureza e educa«o econ¹mica. 

 
 

Esses recursos pedag·gicos s«o disponibilizados no col®gio, no entanto sua efic§cia 

est§ atrelada ao efetivo funcionamento do transporte escolar. 

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa«o (FNDE) repassa aos estados e 

munic²pios recursos para a manuten«o do transporte escolar, no site do FNDE, na 

apresenta«o do PNATE, no par§grafo segundo, informa sobre o programa: 

 

 

O Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE) foi 
institu²do pela Lei nÜ 10.880, de 9 de junho de 2004, com o objetivo de garantir 
o acesso e a perman°ncia nos estabelecimentos escolares dos alunos do 
ensino fundamental p¼blico residentes em §rea rural que utilizem transporte 
escolar, por meio de assist°ncia financeira, em car§ter suplementar, aos 
estados, Distrito Federal e munic²pios. 

 

 

Para algumas prefeituras, ® mais vantajosa a aquisi«o de ve²culos para a execu«o 

dos servios, no entanto em Guarapuava, toda a frota que executa os servios de 

transporte escolar ® terceirizada, no Distrito do Guar§, segundo dados contidos na 

planilha do Departamento de Licita»es e Contratos, s«o 38 rotas, que executam 

3.354,6km diariamente (aproximadamente 70.000 km por m°s) e recebem R$ 

8.707,45 por dia (aproximadamente R$ 192.000,00 por m°s). - Fonte Edital de 

Licita«o e Contratos - 2013/preg«o-21-30025 - Prefeitura Municipal de Guarapuava  

Toda essa log²stica de transporte escolar, no entanto n«o ® eficiente para atender a 
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demanda da escola, que privilegia o aprendizado de alunos e alunas, considerando a 

defasagem de aprendizado e as necessidades especiais, bem como o car§ter social 

da escola. 

Entende-se que o transporte escolar seria eficiente se considerasse o fato de que 

muitos alunos e alunas precisam permanecer em tempo integral na escola, visto que 

todos os programas citados anteriormente s«o em contra turno, mas o programa de 

transporte escolar prev° a remunera«o para o transporte levar o aluno ¨ escola e 

retorno a resid°ncia, mas apenas no seu hor§rio de aula do curr²culo comum.  

Essa organiza«o faz com que a escola tenha que negociar constantemente com o 

sistema, para a garantia do acesso dos alunos a escola. No que diz respeito a 

participa«o dos alunos nos programas oferecidos no contra turno pela escola, s«o 

poss²veis somente nas localidades em que existem v§rias linhas; nos locais mais 

distantes, (existe apenas uma linha de transporte), os alunos ficam desguarnecidos e 

sem atendimento - ® comum, encontrar, nessas localidades alunos que necessitam, e 

muito, participar desses programas. 

O ideal e, inclusive mais econ¹mico, seria disponibilizar, para as localidades mais 

distantes uma log²stica de transporte que trouxesse o aluno pela manh« e o levasse 

¨ tarde, eliminando a linha de transporte do meio dia. 

Ainda com o intuito de discutir a questão, quando se consideram as dificuldades que 

os moradores da área rural têm em se deslocar de uma área para outra fica evidente 

a importância do transporte escolar no seu dia a dia. A falta de estradas adequadas 

para se locomover e transporte em quantidade suficiente, em condições de uso tem 

trazido muitos transtornos para os alunos do campo; como baixa qualidade no seu 

processo de ensino aprendizado, e evasão escolar.  Egami et al (2008) destaca que: 

 
 

Quando se consideram as dificuldades que os moradores da área rural têm 
em desfrutar os serviços (saúde, lazer, educação, bancário, etc.) muitos 
deixam de procurar tais serviços, seja pela ausência do transporte, seja pela 
falta de recursos para pagar os custos de deslocamento. Dessa forma, gera-
se uma população de excluídos que somente terá melhores condições de 
vida se for beneficiada por alguma política pública voltada para o transporte. 

 
 

Diante disso, preconiza-se a urgente necessidade de reelaboração das normas para 

os projetos de aquisição de veículos do transporte escolar a nível Federal e Estadual, 

que atendam as reais necessidades dos municípios, oferecer o transporte escolar de 
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modo que nenhuma criança ou jovem dispenda mais que uma hora no trajeto entre a 

sua residência e a escola . 

Nessa perspectiva, garantindo o acesso aos alunos na escola, poderemos minimizar 

os desafios administrativos e acentuar as a»es positivas sobre o trabalho pedag·gico 

na escola do campo. 

 

 

CONSIDERA¢ìES FINAIS 

 

 

A proposta defendida, neste estudo, ® uma educa«o que evidencie a premissa de 

que a desigualdade n«o ® algo natural, ® sim produto de uma rede de desarticula«o 

das classes menos favorecidas, mantendo-as na ignor©ncia e com isso dominando-a. 

At® agora, a educa«o burguesa tem mostrado a tese do desenvolvimento do 

agroneg·cio como sendo o sin¹nimo do desenvolvimento a ser alcanado; essa tese 

necessita da ant²tese da pr§tica escolar cr²tica, para tornar o sujeito do campo o 

construtor da sua pr·pria Hist·ria e dono do seu pr·prio destino e, com isso contrapor-

se ¨ ordem do capitalismo radical vigente. 

Corrobora-se com Martins (2012, pg. 06) que enfatiza:  

 

 
Uma escola do campo pode tornar-se um instrumento de articula«o de 
obten«o de outros servios p¼blicos e direitos de cidadania, como servios 
de sa¼de, saneamento, cultura, lazer, assessoramento t®cnico de produ«o 
entre outros. 

 
 

Tais propostas e discussões trazem novas esperanças para a educação do campo, 

ñ(...) h§ uma percep«o da articula«o entre processos produtivos e culturais, entre 

produ«o de bens de vida e a produ«o como humanosò (ARROYO, 2006, p. 11).  

Os estudos realizados no processo de investigação, até o momento, apontam 

necessidades de intensificação de pesquisas e debates no âmbito das políticas e 

propostas pedagógicas para a transformação da realidade educacional das escolas 

do campo. Busca-se para a superação das dificuldades, principalmente, a relação 

entre a teoria e prática na formação de professores, a integração entre as 

universidades e as escolas da Educação Básica do Campo.  



 

 739 

Por fim, cabe dizer que os desafios administrativos e pedagógicos enfrentados pelo 

Colégio Estadual do Campo Prof.ª Maria de Jesus Pacheco Guimarães, inserem-se 

no bojo das Escolas Públicas de Educação Básica no (e do) Campo, neste caso, a 

perversidade do transporte escolar e o desafio na construção de propostas 

pedagógicas que atendam a especificidade da escola do campo - e estas são 

questões estruturantes de uma política pública que atenda a Educação do Campo. 

Com esse objetivo, é que se desenvolveu este trabalho, sempre considerando o 

cotidiano da escola do campo, apresentando seus limites, avanços e possibilidades. 
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Resumo 
 
O presente artigo analisa as possibilidades e desafios para a reelaboração do projeto 
de escola na perspectiva da Educação do Campo a partir dos resultados de uma 
pesquisa-ação realizada pelo Projeto Observatório da Educação do Campo/CAPES-
INEP107 junto às escolas E.M.E.F. Felipe dos Santos e E.M.E.F. Dr. Jaime Faria, 
localizadas no município de Cerrito/RS. Com base nos dados coletados a partir de 
entrevistas semiestruturadas com a comunidade local e da análise de documentos 
sobre o contexto do município, o texto apresenta alguns dos desafios e dificuldades 
enfrentados ao longo da pesquisa para a reflexão coletiva com a comunidade escolar 
e reelaboração do projeto político-pedagógico das escolas na perspectiva da 
Educação do Campo. Tendo como referências centrais autores como CALDART 
(2002), MOLINA; FREITAS (2011); CANUTO (2004) e FRIGOTTO (2010), o texto 
procura ainda refletir sobre a importância da escola do campo como espaço de 
discussão, reflexão e organização de ações coletivas junto às comunidades locais, 
bem como sua possibilidade de constituir-se em um espaço de resistência e 
construção de outra hegemonia para os trabalhadores do campo. 
 

Abstract 
 
From the results of an action research, executed by the Observatory of Field Education 
Project/CAPES-INEP¹, in partnership with the schools named E.M.E.F Felipe dos 
Santos and E.M.E.F. Dr Jaime Faria, located in the municipality of Cerrito/RS, this 
article pretends to analyze the possibilities and challenges in the reworking of the 
school project related to the Field Education perspective. 
Based in the information collected from the semi-structured interviews with the local 
communities and from documentation analysis concerning the local context, this text 
presents some of the challenges and difficulties faced during the research forcollective 

                                            
107O Observatório da Educação do Campo/ CAPES-INEP é um projeto em rede realizado nos estados 
do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná tendo por título ñRealidade das escolas do campo na 
Região Sul do Brasil: diagnóstico e intervenção pedagógica com ênfase na alfabetização, letramento e 
formaç«o de professoresò. Em seu núcleo RS o Observatório da Educação do Campo é vinculado à 
Universidade Federal de Pelotas e coordenado pela professora Conceição Paludo. 
¹TheObservatoryof Field Education Project/CAPES-INEP is a network projectexecutedbythestatesof 
Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paran§, named as ñRealidade das escolas do campo na Regi«o 
Sul do Brasil: diagnóstico e intervenção pedagógica com ênfase na alfabetização, letramento e 
formação de professoresò. In its core, Rio Grande do Sul, the Observatory of Field Education is linked 
to the Federal University of Pelotas and is coordinated by Professor Conceição Paludo. 

mailto:magdacs81@yahoo.com.br
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reflection with the school community and the reworking of the political and pedagogic 
project of the school, in aligned to the Field Education perspective. 
Using central bibliographic references such as Caldart (2002), Molina;Freitas (2011); 
Canuto (2004) and Frigotto (2010), this paper pursues a reflection about the 
importance of the field school as a dialog, reflection and orgatisation of collective 
actions with the local communities, enabling it to composing itself as a resistance and 
construction space of another hegemony for the field workers. 
Palavras-chave: Educação rural. Educação do Campo. Escola pública. Projeto 
Político-pedagógico. 
Keywords: Rural education. Field education.Public school.Political-pedagogic 
Project.  
 

EIXO 3. Organização do Trabalho Pedagógico nas Escolas Públicas da Educação 
Básica (Projeto Político Pedagógico, Gestão, Currículo, Avaliação, Cultura, Política de 
Acesso e Permanência). 
 

 

Introdução 

 

 

Os estudos sobre a história da educação no meio rural108 demonstram que a escola 

no campo emerge e se expande como parte de um projeto de desenvolvimento que 

visava à adequação do campo às necessidades do modo de produção capitalista. 

Dessa forma, a escola do campo no Brasil, ao longo de sua história tem se 

caracterizado predominantemente como um instrumento de reprodução do projeto 

hegemônico de sociedade. 

Diante desse contexto, com o objetivo de superar as concepções e práticas da 

educação rural, os trabalhadores do campo organizados em movimentos sociais, 

iniciam a discussão, reflexão e elaboração de um projeto de Educação do Campo 

aliado aos interesses, necessidades e identidades dos camponeses. Surge assim, a 

Educação do Campo como uma perspectiva de educação que aliada ao projeto de 

outra hegemonia contribui para um novo projeto de escola, exigindo a discussão e 

reflexão sobre o projeto que se coloca para o campo.  

Com base nessa perspectiva é que se desenvolve a pesquisa-ação do Projeto 

Observatório da Educação do Campo/CAPES-INEP junto às escolas E.M.E.F Felipe 

dos Santos e E.M.E.F Dr. Jaime Faria localizadas no município de Cerrito/RS. 

                                            
108Sobre a história da educação escolarizada no meio rural ver ñCALAZANS, C. J. M. Para 
Compreender a Educação do Estado no Meio Rural. In: TERRIEN J. Educação e Trabalho no Campo. 
Campinas, Papirus, 1993ò. 
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Inicialmente, em cada uma das escolas a pesquisa-ação abordou temas distintos de 

acordo com as demandas apresentadas pelos sujeitos da comunidade escolar. No 

entanto, no decorrer das pesquisas, em ambas as escolas se observou a necessidade 

de investigar e discutir com as comunidades locais a perspectiva de educação que 

permeia as práticas da escola, bem como suas perspectivas em relação ao campo, 

tendo em vista a necessidade de elaboração de um projeto de escola aliado aos 

interesses dos trabalhadores do campo. 

Nesse sentido, embora percorrendo diferentes caminhos, as pesquisas direcionaram-

se para a reflexão sobre um mesmo tema, qual seja, o projeto de escola na 

perspectiva do movimento contra-hegemônico da Educação do Campo. 

Nessa caminhada, muitos obstáculos foram encontrados uma vez que diferentemente 

das experiências de escolas dos movimentos sociais, as escolas públicas 

investigadas, resultam de políticas públicas do Estado e não contam em suas 

comunidades com organizações sólidas dos trabalhadores em torno de um projeto de 

sociedade contra-hegemônico. Entretanto, também foram observadas possibilidades 

para uma reflexão-ação aprofundada sobre a escola pública pretendida pela 

comunidade local, e mesmo diante das inúmeras dificuldades enfrentadas, constatou-

se a importância que a escola pode assumir para a organização dos trabalhadores do 

campo, impulsionando encontros entre as comunidades para a discussão, reflexão e 

elaboração de estratégias que vão além do projeto de escola e que podem alcançar o 

projeto de desenvolvimento para o campo na perspectiva dos trabalhadores, 

contribuindo assim para sua organização enquanto classe.  

O presente artigo, a partir da análise dos dados da pesquisa, procura discutir sobre 

alguns limites e possibilidades para o projeto de escola na perspectiva da Educação 

do Campo no contexto das escolas públicas investigadas. 

 

 

1. A escola no campo e as tensões entre as perspectivas de Educação rural e 

Educação do campo 

 

 

A escola do campo, ao longo da história da educação rural no Brasil, constituiu-se, de 

modo geral, como um espaço de reprodução do projeto hegemônico de 

desenvolvimento para o campo. As primeiras experiências de educação escolarizada 
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no meio rural remetem a práticas pautadas em uma visão estigmatizada do campo, 

considerando-o como inferior e atrasado em relação à cidade, vista como espaço de 

progresso e desenvolvimento. Assim, as escolas do meio rural eram levadas a 

importar o modelo educacional do meio urbano tendo como principal objetivo atender 

as demandas de manutenção do sistema capitalista.  

Segundo Lima; Bezerra (2011, p. 3) a educação escolarizada no meio rural se 

expande diante da necessidade de preparar os trabalhadores do campo para os 

avanços tecnológicos que buscavam introduzir no campo uma alternativa para garantir 

o aumento da produtividade. 

Essa ñprepara«oò n«o se resumia a forma«o t®cnica para o trabalho, mas, 

sobretudo, tornava-se papel da escola no meio rural conformar os trabalhadores 

ideologicamente ao projeto capitalista de desenvolvimento para o campo, assumido 

como o único possível.  

Em conformidade com essa trajetória, a educação para o campo é geralmente 

pensada na perspectiva do capital, ou seja, como estratégia de aceitação e submissão 

a sua lógica excludente, submetendo os interesses dos trabalhadores do campo a um 

projeto de escola vinculado às mudanças nas estruturas sócio agráriasdo país. Desse 

modo, o Estado historicamente alinha suas políticas às concepções de educação que 

visam ñ[...] estender modelos, conteúdos e métodos pedagógicos planejados de 

maneira centralizadora e autoritária, ignorando a especificidade e particularidade dos 

processos sociais, produtivos, simbólicos e culturais da vida do campo. (FRIGOTTO, 

2010, p. 14)ò. 

Diante desse contexto, coube aos trabalhadores do campo, organizados em 

movimentos sociais, iniciar a discussão, reflexão e elaboração de um projeto de 

Educação do Campo aliado aos interesses, necessidades e identidades dos 

trabalhadores do campo.  

Santos (2012, p. 3) sintetiza a constituição originária da educação do campo como 

uma perspectiva de educação que, aliada ao projeto de outra hegemonia, visa à 

superação das concepções e práticas da educação rural: 

 
 
A superação da educação rural vista apenas como uma formação 
mercadológica e a recente concepção de educação do campo foram 
constituídas por uma longa trajetória de luta e discussões no interior dos 
movimentos sociais, das entidades, representações civis e sociais dos 
sujeitos do campo. A mudança na compreensão desse conceito reflete muito 
mais do que uma simples nomenclatura. Ela é inevitavelmente o resultado de 
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um olhar politicamente referendado na busca pelos direitos sociais e na 
defesa da seguinte trilogia: educação, sociedade e desenvolvimento, fatores 
indispensáveis para a concretização de projetos político-pedagógicos que 
busquem encarar a realidade e atender as necessidades das populações do 
campo. Sendo assim, essas são ações que pressionam as lideranças 
governamentais na criação e organização de políticas públicas para os 
trabalhadores e trabalhadoras do campo. 

 
 
Conforme destaca Santos (2012), a Educação do Campo enquanto movimento109, 

teve origem nas experiências de resistência dos territórios camponeses envolvendo a 

luta pelo direito não apenas de acesso à educação, mas também ao direito a uma 

educação de qualidade, vinculada às problemáticas sociais vividas por quem produz 

a vida no campo em todas as suas dimensões e, sobretudo, articulada com a luta por 

uma nova sociedade. Portanto, como destaca Frigotto (2010, p.15) [...] trata-se de 

uma pedagogia que não começa na escola, mas na sociedade e voltada para a 

sociedade, sendo a escola um espaço fundamental na relação entre o saber produzido 

nas diferentes práticas sociais e o conhecimento científico. 

Nesse sentido, a Educação do Campo, diferencia-se da educação rural (para o 

campo), constituindo-se como um projeto contra-hegemônico de educação, que 

segundo Caldart (2002, p. 19) afirma-se para p¹r fim ¨s tentativas de ñ[...] fazer das 

pessoas que vivem no campo instrumentos de implementação de modelos que as 

ignoram ou escravizam, e da visão estreita de educação como preparação de mão-

de-obra a servio do mercadoò. Os trabalhadores organizados do campo buscam 

pensar a educação que os interessa enquanto seres humanos, sujeitos de diferentes 

culturas, enquanto classe trabalhadora do campo, como sujeitos das ações e não 

apenas sujeitos às ações de educação e desenvolvimento. A Educação do Campo, 

portanto, parte de uma experiência organizada dos trabalhadores do campo e da 

perspectiva de educar para a organização, tendo como objetivo que os trabalhadores 

do campo se assumam enquanto sujeitos da história, que não é estática e sim 

movimento.  

                                            
109O movimento por uma Educa«o do Campo, desde 1998, com a primeira ñConfer°ncia Nacional por 
uma Educa«o B§sica do Campoò ganha ©mbito nacional, envolvendo cada vez mais ONGs, 
movimentos sociais, sindicatos, proporcionaram importantes conquistas de políticas públicas para 
projetos e ações educativas, como a aprovação das Diretrizes Operacionais para a Educação do 
Campo, em 2002, a qual tenta contemplar a diversidade do meio rural ñ[...] educação de qualidade 
social para todos os povos que vivem no campo, com identidades diversas, tais como, Pequenos 
Agricultores, Sem Terra, Povos da Floresta, Pescadores, Quilombolas, Ribeirinhos, Extrativistas, 
Assalariados Ruraisò. (CNE/CEB nÜ 1, p.2). 
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Dessa forma, a educação e pedagogia do campo110 partem da particularidade e 

singularidade dadas pela realidade de homens e mulheres que vivem no campo, mas 

sem cair no localismo ou particularismo, negando o conhecimento de uma 

universalidade histórica rica. Segundo Lima; Bezerra, (2011, p. 5). 

 
 

A educação do campo vislumbra uma nova concepção pedagógica 
construída a partir das vivências cotidianas e das experiências dos 
camponeses, da luta pela terra, do trabalho, enfim da vida do homem do 
campo. É uma educação que busca novas formas de aprendizagem social, 
da produção de conhecimentos, de valores, de transmissão de saber. 

 
 
O que se busca é uma educação sob a perspectiva da compreensão da realidade para 

além das aparências, caminhando para que esses homens e mulheres produzam as 

ações necessárias para transformá-la (FRIGOTTO, 2012). Para tanto, torna-se 

imprescindível à articulação do projeto de escola com o projeto de uma nova 

sociedade, que supere os limites materiais colocados ao processo da formação 

humana no sentido de sua omnilateralidade111.  

A escola do campo pensada no contexto dos movimentos de trabalhadores do campo 

organizados tem como ponto de partida sua organização e luta pelo projeto de uma 

nova sociedade, sendo seu projeto pedagógico parte desse processo. Entretanto, a 

maioria das escolas públicas localizadas no campo, de modo geral, não se constitui 

como parte de um processo de organização e luta dos trabalhadores, mas sim como 

resultado de uma política educacional direcionada ao projeto hegemônico de campo, 

conforme se discutiu anteriormente. Sendo assim, nesses contextos, discutir um 

projeto de escola e de educação aliado aos interesses dos trabalhadores do campo e 

a perspectiva de uma nova sociedade, torna-se um grande desafio.  

A partir da experiência de pesquisa-ação analisada no presente artigo, constatou-se 

que, mesmo diante das inúmeras dificuldades enfrentadas, a escola pode tornar-se 

um espaço de extrema importância para a organização dos trabalhadores do campo, 

                                            
110A escola itinerante, a pedagogia da alternância, a revitalização das escolas multisseriadas e o 
Programa de Educação Integral e Escola de Tempo Integral do Campo são algumas das experiências 
de organização de práticas pedagógicas voltadas para uma Educação do Campo, construindo aos 
poucos alternativas as atuais maneiras de aprender e ensinar no campo. 
111 Segundo autores de vertente marxista, a omnilateralidade constitui uma nova forma de sociabilidade 
humana possível em uma sociedade emancipada da divisão social de classes, condicionando a 
formação integral dos seres humanos em suas múltiplas dimensões. Sobre omnilateralidade ver o 
verbete de Justino de Sousa Junior em ñDicion§rio da Educa«o Profissional em Sa¼deò da Escola 
Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, em <http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes> acesso 
em janeiro de 2013. 

http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes
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impulsionando encontros entre as comunidades para a discussão, reflexão e 

elaboração de estratégias que vão além do projeto de escola e que podem alcançar o 

projeto de desenvolvimento para o campo na perspectiva dos trabalhadores, 

contribuindo assim para sua organização enquanto classe. 

Nas escolas em que se desenvolve a referida pesquisa-ação, procurou-se caminhar 

nesse sentido, conforme se apresenta a seguir.  

 

 

2 Os caminhos e indicativos da pesquisa-ação  

 

 

A pesquisa do Projeto Observatório da Educação do Campo junto às escolas do 

município de Cerrito iniciou-se no ano de 2011 com a elaboração de subprojetos de 

pesquisa com as comunidades escolares procurando contemplar as necessidades 

observadas por seus sujeitos. Nesse momento, nos deparamos com realidades bem 

distintas, embora as duas escolas estejam localizadas em regiões próximas. 

Enquanto uma das escolas, localizada em uma região conhecida como Marmeleiro, 

atendia a aproximadamente 20 estudantes em regime multisseriado e pelo reduzido 

número de estudantes convivia com o risco de fechamento, a outra escola, localizada 

na região conhecida como Vila Freire, atendia a aproximadamente 180 estudantes, 

da pré-escola ao 8º ano do Ensino Fundamental, vindos de diferentes regiões do 

município, bem como de municípios vizinhos como Canguçu e Morro Redondo, 

constituindo-se assim em uma escola polo112. 

Diante dessas diferentes realidades emergiram temas distintos para serem abordados 

nos subprojetos de pesquisa. Com base na perspectiva teórico-metodológica da 

investigação-ação (LIMA; MARTINS, 2006), desde a identificação dos temas a serem 

abordados até as etapas finais de análise dos resultados, a pesquisa teve como ponto 

de partida o diálogo113 com a comunidade escolar. A partir de um período de 

                                            
112Sobre a redução de escolas de ensino fundamental multisseriadas no meio rural, ver OLIVEIRA; 
MONTENEGRO, 2010. 
113 A categoria di§logo ® aqui entendida no mesmo sentido atribu²do por FREIRE (1987, p. 44) ñA 
existência, porque humana, não pode ser muda, silenciosa, nem tampouco pode nutrir-se de falsas 
palavras, mas de palavras verdadeiras, com que os homens transformam o mundo. Existir 
humanamente, é pronunciar o mundo, é modificá-lo. O mundo pronunciado, por sua vez, se volta 
problematizado, aos sujeitos pronunciantes, a exigir deles um novo pronunciar. Não é no silêncio que 
os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação-reflexãoò. A categoria diálogo, desta forma, 
implica a autorreflexão em um movimento constante de ação-reflexão.  
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aproximadamente seis meses de encontros com as comunidades escolares observou-

se que enquanto na escola multisseriada eram destacados os temas da relação escola 

e comunidade e do processo de alfabetização e letramento dos estudantes como 

temas centrais a serem abordados nos subprojetos de pesquisa, na escola polo os 

sujeitos destacavam a necessidade de abordar o tema da Reforma do Ensino 

Fundamental de Oito para Nove Anos114 que, segundo os professores, teria implicado 

mudanças significativas para o contexto da escola. Considerando-se os temas 

destacados pelos sujeitos locais foram elaborados os subprojetos de pesquisa e deu-

se início à coleta de dados e realização de intervenções no contexto escolar, como 

encontros com a comunidade escolar e seminários de estudos e formação de 

professores. 

Na escola multisseriada a coleta de dados ocorreu basicamente através de análise 

documental e entrevistas semiestruturadas com moradores do entorno da escola, 

tendo por eixos centrais: a) a relação escola comunidade; b) as expectativas dos 

sujeitos em relação à escolarização dos jovens e das crianças; e c) as dificuldades 

enfrentadas para o trabalho e permanência no campo, tendo em vista que essa região 

nas últimas décadas tem vivenciado um processo de esvaziamento populacional pela 

migração dos moradores para centros urbanos. Para dar conta dessas questões 

entrevistaram-se familiares de estudantes e lideranças da comunidade, totalizando 

oito entrevistas. 

Com base na análise dos dados das entrevistas foi possível observar que os 

problemas identificados pelos sujeitos, como o distanciamento entre escola e 

comunidade, em grande medida resultam de um processo histórico que levou a 

supressão das perspectivas de trabalho e permanência no campo. Todos os 

entrevistados destacaram com muita ênfase a falta de condições materiais para o 

trabalho no campo, o que implica a migração para as cidades e, consequentemente, 

a ódesvaloriza«oô da escola local.  

Conforme indicou a pesquisa aos dados demográficos do município, no período de 

1991 a 2010 houve uma redução da população rural do município, passando de 3.474 

(1991) para 2655 (2010), enquanto, houve aumento da população urbana de 3.641 

(1991) para 3.747 (2010). Cabe destacar que, embora se entenda que pelas 

características do contexto local o êxodo rural possa ser considerado um dos fatores 

                                            
114Reforma do Ensino Fundamental de Nove Anos. Lei nº 11.274, de 06 de fevereiro de 2006. 
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da redução populacional no campo, o comparativo entre o percentual deste 

decréscimo populacional no campo com o crescimento populacional na cidade não 

são proporcionais, tendo ocorrido uma redução muito superior no campo quando 

comparado com o aumento populacional urbano. 

No entanto, com base na investigação do contexto local, se observa a instauração de 

um projeto de desenvolvimento que teria estimulado a implementação, primeiramente, 

do modelo monocultor, seguido do agronegócio, que, consequentemente, 

desestimulou a agricultura familiar na região. No período entre 2000 a 2010 a taxa de 

atividade para a população economicamente ativa se manteve estável, segundo 

dados do município, sendo o percentual de 63,62% e 63,69%, respectivamente. Deste 

total 46,33% trabalham no setor agropecuário, ou seja, mais da metade, evidenciando 

assim a importância do campo para esta região. Além disso, no contexto investigado 

observa-se a expansão das grandes propriedades produtoras de soja, passando de 

600 hectares plantadas no ano de 2001, para 2.500 hectares no ano de 2010115, o 

que, consequentemente, contribui para a supressão da produção dos que se 

dedicavam a agricultura familiar, precarizando assim as condições de vida dos 

trabalhadores do campo. 

Segundo CANUTO (2004) a expressão atual do capitalismo no campo é o 

agronegócio, o qual se insere em um grande processo de modernização 

conservadora. O autor assinala que a ñmoderna agriculturaò desloca a aten«o do 

caráter concentrador, expropriatório, excludente e predatório do latifúndio, garantindo 

sua hegemonia ideológica, na medida em que dá relevância apenas ao caráter 

produtivista, destacando o aumento da produção, da riqueza e das novas tecnologias. 

O agroneg·cio muda o enfoque dos problemas gerados pelo latif¼ndio. ñEnquanto o 

latifúndio efetua a exclusão pela improdutividade, o agronegócio promove a exclusão 

pela intensa produtividade (CANUTO, 2004, p. 2)ò. No entanto, conforme destaca o 

autor 

 
 

[...] ao contrário do que se apregoa o agronegócio promove maior 
concentração de terra e de renda, gera desemprego, emprega mão-de-obra 
escrava, alimenta a grilagem de terras, é responsável pelo aumento 
desenfreado do desmatamento da Amazônia e do Cerrado, traz efeitos 
perversos sobre a saúde humana e deixa atrás de si um rastro de conflitos e 
violência (CANUTO, 2004, p. 1). 

                                            
115Fonte: pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, disponível no site 
<www.deepask.com>, consulta realizada em julho de 2014. 

http://www.deepask.com/
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Os pequenos agricultores e camponeses ficam presos à lógica produtivista. 

Dependentes das transnacionais, de quem passam a comprar agrotóxicos, sementes, 

maquinário e todo o aparato tecnológico para a produção. Muitos não possuem capital 

para esses investimentos, perdem suas terras, acumulam dívidas nos bancos, não 

enxergam mais perspectiva para suas famílias no campo e muitas vezes acabam 

somando as fileiras das favelas nas cidades. Neste processo, temos a perda dos 

saberes tradicionais dos camponeses, passados de geração a geração, substituídos 

pela ñmoderniza«oò, o que segundo observado tamb®m influencia uma rela«o de 

desvalorização ou falta de expectativa em relação à escola local. 

Dessa forma se observou a importância que a reflexão, discussão e elaboração 

coletiva de um projeto de escola na perspectiva da educação do campo assume, uma 

vez que, conforme destacam MOLINA; FERNANDES (2011, p. 25) 

 
 
[...] a escola do campo pode ser uma das protagonistas na criação de 
condições que contribuam para a promoção do desenvolvimento das 
comunidades camponesas a partir das concepções sobre as possibilidades 
de atuação das instituições educativas na perspectiva contra-hegemônica, 
além das funções tradicionalmente reservadas à escola, de socialização das 
novas gerações e transmissão de conhecimentos. 

 
 

Para essa constatação também caminhou a pesquisa realizada na escola polo, 

embora partindo de um tema e de caminhos distintos. Como nesse contexto a 

problemática apontada, a Reforma do Ensino Fundamental, implicava alterações no 

âmbito da escola, a coleta de dados iniciou-se com observações livres em sala de 

aula, tendo como objetivo central compreender como os professores organizam suas 

práticas, quais métodos e conteúdos priorizam e quais as principais dificuldades 

encontradas. Para tanto, foram realizadas doze observações em turmas do 1º ao 5º 

ano do Ensino Fundamental. 

Além das observações em sala de aula foram aplicados questionários com cada 

segmento da comunidade escolar tendo em vista conhecer o seu perfil. Através desse 

instrumento constatamos que é bastante significativo o número de professores que 

residem, há bastante tempo, nas proximidades da escola e que trabalham há muitos 

anos nela. Além disso, as observações feitas no ambiente escolar sugerem que eles 

conhecem os alunos e algumas das dificuldades enfrentadas por suas famílias no 

cotidiano do campo. Portanto, os professores conhecem pelo menos parcialmente a 

realidade no qual estão inseridos, porém, nas observações em sala de aula e na 
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própria fala dos professores, foi possível perceber as dificuldades destes em 

relacionar, problematizar, os conteúdos escolares com a realidade concreta dos 

alunos. Dessa forma, os professores não conseguem fazer uma análise crítica da 

realidade em sala de aula.  

Ao mesmo tempo, os professores demonstram dar bastante importância aos 

conteúdos, mas de uma maneira que engessa as práticas. Durante as observações e 

o processo de pesquisa, notou-se que, em geral, os professores ainda estão 

vinculados na essência a concepções de ensino mais conservadoras. Mesmo com a 

utilização de novos recursos pedagógicos, os professores ainda continuam sendo os 

detentores do conhecimento, e os estudantes, ñdep·sitoò. Dessa forma, o professor 

não problematiza as questões da realidade do aluno de uma forma que os façam 

pensar a realidade para além das aparências, produzindo conhecimento. 

Assim, a partir da análise dos dados das observações constatou-se que as 

dificuldades citadas pelos professores como decorrentes da Reforma do Ensino 

Fundamental de Nove Anos, relacionavam-se de fato às concepções e métodos pelos 

quais os professores organizavam suas práticas mesmo antes da referida Reforma. 

Por sua vez, essas práticas e concepções estavam fundamentadas em um projeto de 

escola e sociedade que, de modo geral, implícita ou explicitamente relacionavam-se 

mais às concepções tradicionais da escola rural do que a perspectiva da Educação 

do Campo. 

Nesse sentido, observou-se que o desafio da pesquisa estava em discutir, refletir e 

reelaborar com os sujeitos da comunidade escolar seu projeto de escola, tendo por 

perspectiva o projeto de Educação do Campo. Para tanto, observou-se a necessidade 

da coleta de dados avançar para além do âmbito da escola e assim planejou-se 

entrevistas com ex-alunas da escola e com lideranças da região, tendo em vista 

conhecer o histórico da escola e da comunidade e compreender as formas como os 

sujeitos organizam seu trabalho e quais suas perspectivas de campo e educação. 

Realizou-se um total de quatro entrevistas com a comunidade local sendo que os 

encontros para reelaboração do Projeto Político-pedagógico116 foram também 

                                            
116A reelaboração do PPP da E.M.E.F Jaime Faria ainda esta em processo de execução, porém, 
algumas etapas da proposta já foram realizadas. Para o inicio das discussões a esse respeito, 
procurou-se envolver todos os seguimentos da comunidade escolar ï pais, professores, funcionários e 
alunos ï em torno de uma avaliação das principais problemáticas vivenciadas por eles na escola e na 
comunidade. Essa avaliação foi feita por cada segmento separadamente, a experiência foi 
sistematizada e apresentada por cada seguimento, em um semin§rio intitulado ñAgricultura familiar e 
Educa«o do Campo: repensando o projeto de escola do campoò. Esse semin§rio foi aberto a toda a 
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oportunidades importantes para o conhecimento das questões citadas acima. Com 

base nos encontros e entrevistas foi possível analisar os principais desafios e 

possibilidades para a reelaboração do projeto de escola na perspectiva da Educação 

do Campo em ambas as escolas investigadas, conforme se apresenta no seguinte 

item. 

 

 

3 Possibilidades e desafios para a reelaboração do projeto de escola na 

perspectiva da educação do campo 

 

 

A elaboração de um projeto de escola na perspectiva da Educação do Campo, não 

ocorre de forma separada da discussão e reflexão sobre o projeto de campo e de 

sociedade. Entretanto, diferentemente das experiências de escolas dos movimentos 

sociais, experiências estas que nascem e se fundamentam a partir da organização 

dos trabalhadores e da reflexão-ação em torno do projeto de uma nova sociedade, as 

escolas públicas investigadas resultam de políticas públicas do Estado e não contam 

em suas comunidades com organizações sólidas dos trabalhadores em torno de um 

projeto de sociedade contra-hegemônico.  

Embora próximo a uma das escolas encontre-se um assentamento da reforma agrária, 

não se observa uma organização coletiva por parte dos trabalhadores que residem no 

local. Além disso, encontram-se na região algumas organizações produtivas como as 

associações de moradores e cooperativa de produção, porém nenhum dos sujeitos 

entrevistados apresentou em suas falas uma perspectiva para além da busca por 

alternativas imediatas de sobrevivência no campo, ou seja, essas medidas não 

apontam para a construção de uma ação contra-hegemônica ao projeto de sociedade 

que está dado, ao contrario, as condições de trabalho do camponês se tornam tão 

precarizadas em comparação ao lucro que é obtido pelo agronegócio, que em muitos 

aspectos de suas falas pode-se observar que almejam sua inclusão nesse modelo de 

desenvolvimento. 

                                            
comunidade, contando com a participação muito grande de moradores, representantes e lideranças da 
comunidade. A partir dele a comunidade pode discutir seus principais problemas e potencialidades e 
se aproximar da realidade da escola, o que possibilitou se pensar os próximos passos para a 
reelaboração do projeto político pedagógico.  
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Em umas das entrevistas, um morador da região afirma que embora sempre tenha 

trabalhado do plantio e na criação de animais, só a partir da organização da 

cooperativa que foi possível viver desse trabalho. A cooperativa, portanto, ainda se 

apresenta como uma alternativa para a organização da produção, porém, o 

entrevistado ainda destacou as grandes dificuldades que foram enfrentadas para a 

estruturação da cooperativa e para a atual manutenção desta. Segundo ele, é muito 

difícil manter a organização coletiva, muitos não acreditam na possibilidade de dar 

certo, tendo que enfrentar, por vezes, a falta de demanda do mercado, e por outras, a 

dificuldade de organizarem a produção para que tenham os produtos a disposição do 

mercado quando há demanda deste. Em uma análise um pouco mais aprofundada na 

entrevista citada acima e das demais entrevistas realizadas, podemos notar que é 

justamente o atual contexto de desenvolvimento do campo que torna a organização 

coletiva para o trabalho cada vez mais difícil, e não apenas a vontade das pessoas.  

Uma das lideranças do assentamento, quando entrevistada, relata com muita ênfase 

sua preocupação no sentido das inúmeras dificuldades que hoje se encontra para a 

construção de um projeto coletivo. A entrevistada destaca que mesmo entre aqueles 

que hoje compõem o assentamento, para muitos falta a vivência de uma experiência 

coletiva e esse fator dificulta qualquer tipo de organização que busque ir além dos 

interesses individuais, que busque refletir sobre outras possibilidades de 

desenvolvimento do campo, de sociedade e consequentemente de educação e de 

escola.  

Nesse sentido, se observa que as perspectivas da comunidade escolar em relação ao 

seu trabalho, ao projeto de campo e de sociedade condicionam suas expectativas em 

relação à escolarização de seus filhos e por sua vez, implicam em uma relação 

dialética com as concepções de conhecimento, educação e escola que embasam as 

práticas da escola. Assim, observamos também que a escola pode assumir um 

importante papel como centro cultural da comunidade na discussão e elaboração de 

outras formas de organização social, de trabalho e de projeto de sociedade. Para 

tanto, é fundamental que se tenha por horizonte esse novo projeto de sociedade, sem 

o qual as práticas da escola estarão vinculadas apenas ao objetivo de inserção dos 

estudantes no modelo que está dado. 

A pesquisa-ação possibilitou então a observação de algumas demandas que nos 

contextos investigados se colocam para a reelaboração do projeto de escola. 

Conforme salientam Molina; Freitas (2011, p. 17): 
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As principais questões que devem ser transformadas para que as escolas do 
campo atuem de acordo com os princípios do Movimento referem-se a: 
formular e executar um projeto de transformação social liderado pela classe 
trabalhadora; garantir a articulação político-pedagógica entre escola e 
comunidade a partir do acesso ao conhecimento científico; e, vincular os 
processos de ensino/aprendizagem com a realidade social e as condições de 
reprodução material dos educandos. 

 
 
Desta forma se observou que o primeiro desafio que se colocava para as escolas, 

antes de elaborarem seu Projeto Político-pedagógico, seria reunir as comunidades em 

torno de um propósito comum. No caso das escolas investigadas o propósito inicial foi 

reunir as comunidades para conhecer e refletir sobre o atual projeto hegemônico para 

o campo e suas implicações para a agricultura camponesa e para a educação dos 

trabalhadores do campo. Para tanto, as ações da pesquisa estiveram focadas na 

realização de encontros entre escola e comunidade tendo por tema central desses 

encontros a relação entre contexto do campo e escola.  

Os encontros procuraram contemplar a participação das comunidades locais em um 

processo de discussão e reflexão coletiva, pois de acordo com o que destacam 

MOLINA; FREITAS (2011, P. 24): 

 
 

Para que a escola do campo contribua no fortalecimento das lutas de 
resistência dos camponeses, é imprescindível garantir a articulação político-
pedagógica entre escola e a comunidade, a partir da democratização do 
acesso ao conhecimento científico. As estratégias adequadas ao cultivo desta 
participação devem promover a construção de espaços coletivos de decisão 
sobre os trabalhos a serem executados e sobre as prioridades das 
comunidades nas quais a escola pode vir a ter contribuições (MOLINA; 
FREITAS, 2011, p. 26). 

 
 

Nesse sentido, observou-se que toda a reelaboração do projeto de escola deve 

ocorrer a partir do diálogo permanente com a comunidade escolar, o que na prática 

implicou algumas dificuldades. Uma dessas dificuldades, nos contextos investigados, 

diz respeito à descontinuidade dos grupos que participaram dos encontros, ou seja, 

devido às inúmeras atividades que os sujeitos da comunidade possuem, variava o 

grupo presente a cada encontro. Desse modo, se colocou uma dificuldade na 

sequencia das discussões o que também implicou uma apropriação fragmentada 

pelos sujeitos dos temas em pauta.  

Outra dificuldade observada foi em relação à falta de perspectiva desses sujeitos em 

relação ao campo, o que por sua vez, implica à perspectiva que apresentam em 
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relação à escola, conforme discutido anteriormente. Portanto, o segundo desafio que 

se colocou nesse contexto, foi o de apresentar aos sujeitos da comunidade outras 

possibilidades para o campo e para a escola do campo a partir de experiências 

concretas, como aquelas vivenciadas pelos movimentos sociais do campo. Nessa 

etapa, que se estende ao decorrer do processo de pesquisa-ação, procurou-se 

destacar a importância das organizações coletivas na reivindicação das suas 

demandas. 

Como decorrência das discussões sobre o contexto do campo surgiu o terceiro desafio 

dessa pesquisa-ação para o ano de 2014, a discussão sobre as possibilidades de 

reelaboração das práticas da escola a partir das necessidades e interesses dos 

sujeitos do campo, pois conforme destacam LIMA; BEZERRA (2011, p. 8): 

 
 

Em meio às contradições existentes no mundo globalizado, para que se 
concretize uma educação de qualidade e, acima de tudo significativa com o 
povo campesino, se faz necessário partir de processos educativos 
organizados, coletivos e participativos, na busca pela transformação do ser 
humano (humanização) e da sociedade (justiça social). Uma educação 
significativa quer dizer uma educação que leve à transformação da 
consciência ingênua para a consciência crítica. Um modelo educacional que 
vise ao desenvolvimento da capacidade de análise e reflexão crítica sobre a 
realidade. Uma educação para a libertação. Para tanto, não é possível a 
concretização desse modelo de educação (significativa), se o povo camponês 
for um projeto pensado por quem não conheça e, tampouco, compreenda o 
espaço do campo.  O campo para ser transformado precisa, antes de tudo, 
ser compreendido. 

 
 
Dessa forma, ao longo do ano de 2014 a pesquisa-ação busca rediscutir com a 

comunidade escolar as concepções e métodos que fundamentam as práticas das 

escolas, considerando que, conforme destaca VEIGA (2002, p. 5) ñ[...] a construção 

do Projeto Político-pedagógico é um instrumento de luta, é uma forma de contrapor-

se à fragmentação do trabalho pedagógico e sua rotinização, à dependência e aos 

efeitos negativos do poder autoritário e centralizador dos órgãos da administração 

centralò. 

 
 

Considerações finais 

 

 

Ao longo da pesquisa foi possível constatar a impossibilidade de se discutir o projeto 

de escola do campo de forma distanciada da discussão sobre o projeto de campo. 
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Dessa forma, o conhecimento aprofundado sobre a realidade local, bem como sobre 

os diferentes projetos de desenvolvimento para o campo, constituem temas centrais 

para a reflexão sobre o papel da escola neste contexto. 

A partir das intervenções realizadas com base nos indicativos da pesquisa, percebe-

se que a discussão do Projeto Político-pedagógico, pode oportunizar mais do que a 

reflexão sobre as diferentes concepções de escola que envolve os projetos de escolas 

do campo, mas, sobretudo, a organização da comunidade em torno das ações 

necessárias para superação das principais problemáticas vivenciadas, não apenas no 

contexto escolar como na comunidade de modo geral. Segundo o que se observa a 

partir da pesquisa-ação, os principais desafios que se colocam para a escola e a 

comunidade do entorno é manter e ampliar sua articulação em torno das demandas 

que se colocam para a escola e para os trabalhadores do campo. 
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Resumo 

 
O texto pretende abordar o Diálogo em Freire, porque entendemos ser esta uma das 
categorias fundamentais que se não descolada do método como um todo se afirma 
como um referencial metodológico fundamental e de uma riqueza pedagógica para 
quem se dispõe a trabalhar o método enquanto construção de conhecimento. Não de 
qualquer conhecimento, mas daquele que tem seu nascedouro na terra e nas relações 
humanas que se estabelecem a partir dela. O desafio que estamos nos colocando é 
tomar categorias, aprofundá-las, tornando-as vivas na pesquisa que estamos 
construindo junto com os trabalhadores assentados no Renascer e em especial na 
relação dialógica, colaborativa que vimos estabelecendo com professores, 
funcionários e estudantes da Escola Oziel Alves. Durante os trabalhos percebo a 
complexidade da realidade com a qual estamos lidando,  os limites impostos por uma 
sociedade capitalista que trazem a exigência da reflexão perseverante e coletiva que 
podem nos levar a conscientização dos processos pedagógicos existentes seus 
entraves e as possibilidades de qualificação destas experiências .Ao defender  a 
Educação Popular é necessário uma atenção muito especial na relação que se 
estabelece entre Conhecimento Científico e Conhecimento Popular, como a Ciência 
é apresentada ao senso comum no cotidiano dos camponeses, desconsiderando a 
sabedoria popular.Logo queremos indicar a possibilidade de consolidar um método 
que leva em consideração as condições, culturais históricas e sociais de produção do 
conhecimento, rompendo com o sentimento de defasagem  e impotência cognitiva. 
 

Resumen  

 
El texto analiza el diálogo en Freire, porque entendemos que se trata de una 
categorías fundamentales que no están desconectados del método en su conjunto se 
plantea como un marco metodológico fundamental y una riqueza educativa para 
aquellos que están dispuestos a trabajar el método mientras que la construcción del 
conocimiento , no cualquier conocimiento sino la que tiene su origen en la tierra y las 
relaciones humanas que se establecen a partir de ella. El reto que estamos poniendo 
en está tomando clases, profundizar en ellos, haciéndolos vivir en la investigación que 
estamos construyendo junto con los trabajadores sentados en Renacer y 
especialmente en relación dialógica, vimos entorno de colaboración con el 
profesorado, personal y estudiantes de la escuela Oziel Alves. Durante el trabajo de 
darse cuenta de la complejidad de la realidad con la que nos ocupa, los límites 
impuestos por una sociedad capitalista que ponga el requisito de perseverar y la 
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reflexión colectiva que nos puede llevar a la conciencia de sus barreras existentes 
procesos pedagógicos y las posibilidades de clasificación de esas experiencias. 
En la defensa de la Educación Popular especial atención en la relación que se 
establece entre el conocimiento científico y el conocimiento popular, la Ciencia se 
presenta como el sentido común en la vida cotidiana de los campesinos es necesario, 
sin tener en cuenta la sabiduría popular.Logo nos referimos a la posibilidad de 
consolidar un método que tenga en cuenta las condiciones, la producción cultural y 
social histórica del conocimiento, rompiendo con la sensación de desfase y impot 
cognitiva ~ cia. 
Palavras chaves: Diálogo; Conscientização; Antropologia Política; Conhecimento 
Palabras clave: Diálogo; Conscientização; Política Antropología; Conocimiento 
 

EIXO 3. Organização do Trabalho Pedagógico nas Escolas Públicas da Educação 
Básica (Projeto Político Pedagógico, Gestão, Currículo, Avaliação, Cultura, Política de 
Acesso e Permanência). 
. 

 

Introdução 

 

 

O trabalho aqui apresentado é uma proposta de refletir e compreender, a partir do 

diálogo em Freire, os resultados dos achados de pesquisa que teve início em 2006 e 

observações atuais que estão sendo sistematizadas a partir do retorno ao 

Assentamento Renascer. 

Durante a pesquisa do Mestrado buscávamos, com centralidade, amarrar as pontas 

entre conhecimento e produção. Entendemos que uma das questões cruciais passa 

pela concepção de conhecimento que perpassa a sala de aula e chega até os lotes. 

É preciso um olhar cuidadoso para a forma com que o  conhecimento científico é 

colocado no cotidiano das pessoas  

Ao escrever este texto percebi que seria  arriscado  reduzir a abordagem a uma única 

categoria, visto que  a fase em que se encontra a pesquisa tem exigido a compreensão 

do método freireano como um todo. Muito embora a ênfase maior se dê no diálogo, 

como ponto de partida para estabelecer a relação do encantamento, urge entender o 

método como relação dialógica que se constitui com as pessoas do local a ser 

pesquisado, onde  eu utilizo métodos de investigação que tragam as pessoas para o 

centro, a fim de que sejam "protagonistas" de todo o processo. Para isso, utilizaremos 

como um dos instrumentos as entrevistas semiestruturadas, favorecendo uma maior 

descrição do fenômeno social pesquisado, qualificando a compreensão da totalidade.  

 



 

 760 

Desenvolvimento 

 

 

Ao investigar a práxis dos homens, na sua relação em uma dada realidade, exige um 

método em que o processo de pesquisa seja alimentado com resultados 

sistematizados, onde ninguém é tratado como objeto. 

Para Freire o estudo sistemático e interdisciplinar dos achados da pesquisa dos 

investigadores que ouviram as gravações, quando registradas, as decodificações 

feitas pelo psic·logo, soci·logo e observadores do ñc²rculo de investiga«oò, conduz 

ao processo onde os temas são classificados e organizados em diferentes áreas de 

conhecimentos, sem descuidar da totalidade. Aqui o especialista tem a possibilidade 

de lidar com a redução, utilizando os núcleos fundamentais, sem desvinculá-lo da 

totalidade. 

Segundo o próprio Freire esse processo de ñredu«oò ® de suma import©ncia, porque 

o especialista busca apenas os núcleos fundamentais sem deixar de dar um enfoque 

geral no tema em questão.  

No processo da ñredu«oò da tem§tica ® poss²vel todos os envolvidos na pesquisa 

indicar temas fundamentais, mas a equipe deve precisar temas fundamentais e que 

n«o foram sugeridos antes. Isto Freire chamou ñtema dobradiaò. Sendo assim ® 

possível e legitimo que novos temas se somem como facilitadores da compreensão 

de dois temas pertencentes a unidade programática. 

 Os ñtemas dobradiasò podem abrir perspectivas e mostrar a complexidade do 

entorno da escola, possibilitando um grande empuxo para o debate e para a discussão 

do currículo escolar. No entanto,não podemos cair na ilusão de que com categorias 

bem elaboradas estejamos livres das tormentas. É preciso ficar atentos para não 

cairmos em uma consciência ingênua que sustenta os temas em sua pureza objetiva, 

apartados da ação dos homens.  

 
 

O conceito antropológico de cultura é um destes ñtemas dobradiaò, que 
prendem a concepção geral do mundo que o povo esteja tendo ao resto 
do programa. Esclarece, através de sua compreensão, o papel dos 
homens no mundo e com o mundo, como eres da transformação e não 
da adaptação. (FREIRE, 1982, p. 136). 

 
 

Assim uma dimensão chave para o avanço da educação escolar e não escolar no 

campo está na co-relação que as pessoas estabelecem entre si e na explicitação do 
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movimento do fazer cognitivo nessa relação. Estamos instados a entender a questão 

do método pedagógico. 

Paulo Freire viveu o seu tempo em toda sua dimensão humana, compartilhava 

algumas ideias dos que partilharam o seu tempo histórico. Defendia a ideia de uma 

escola inserida e que fosse gestada pela comunidade local, estabelecendo vínculo 

entre escola e desenvolvimento econômico e democrático. Sendo assim entendia que, 

além das reformas de caráter mais geral, era fundamental realizar a concepção de 

homem, a democracia e a luta pelo desenvolvimento no próprio fluir da atividade 

educativa. A aprendizagem da democracia e a própria aquisição da consciência, 

entretanto, só podiam ocorrer experimentalmente, existencialmente.  

Nesta perspectiva ganha consistência a insistência no diálogo, pois não é suficiente 

instigar os educadores para a necessidade do diálogo, mas sim consolidar 

procedimentos que exigissem à busca permanente de sua prática. A centralidade, 

neste sentido, está em entender a atividade educativa como diálogo permanente. Este 

diálogo verdadeiro estaria embasado nas condições de vida dos educandos e da 

Comunidade Escolar. 

Uma Escola centrada nos seus Estudantes e na sua Comunidade toma as ñsitua»es 

limitesò como realidades objetivas que provocam necessidades, mas que exigem uma 

investigação fiel a cerca da consciência que todos possuem destes limites. Uma 

escola que possui o seu agir pedagógico centrado democraticamente no educando e 

na comunidade local, vivendo as suas circunstâncias, integrada as suas vivências 

cotidianas, aos seus problemas, levará os seus educandos a uma nova postura, a 

constatação que os achados de uma pesquisa. Construída a várias mãos, oferece 

respostas emancipadoras, substituindo a mera, perigosa e enfadonha repetição de 

trechos e de afirmações desconectadas das suas condições de vida. 

Escola que se faça uma verdadeira comunidade de trabalho e de estudo, poderá levar 

aos educandos e a própria comunidade, a construção e a criação, num movimento 

que desenvolva uma consciência efetiva e coletiva. Empoderando os sujeitos para 

enfrentar suas dificuldades, resolver questões, rompendo com programas rígidos que 

escravizam crianças e educadores. Na luta por um campo digno para viver, trabalhar 

e estudar, uma nova escola vai sendo construída, que seja, 
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[...] um lugar privilegiado de formação, de conhecimento e cultura, valores e 
identidades das crianças, adolescentes, jovens e adultos. Não para fechar-
lhes horizontes, mas para abri-los ao mundo desde o campo, ou desde o chão 
em que pisam. Desde suas vivências, sua identidade, valores e culturas, 
abrir-se ao que há de mais humano e avançado no mundo (ARROYO; 
CALDART; MOLINA, 2009, p.14). 

 
 

É importante defender que, embora a escola mantenha uma práxis bancária, o 

educando pode, assim mesmo, manter vivo em si o gosto pela rebeldia, aguçando sua 

curiosidade e estimulando sua capacidade de arriscar-se, de fundar o ñin®dito vi§velò. 

Criando as condi»es para sair das amarras do ñbancarismoò, construindo o 

verdadeiro conhecimento. Tudo isto não passa despercebido pela opção que assume 

o educador frente a uma educação bancária ou problematizadora, assim de acordo 

com Freire (2001, p. 32-3), ñquanto mais conscientizados nos tornamos, mais 

capacitados estamos para ser anunciadores e denunciadores, graças ao 

compromisso de transforma«o que assumimosò. 

No Recife durante o governo de Miguel Arraes, de forma singular, o Movimento de 

Cultura Popular desafiou Freire para que ampliasse o atendimento, incluindo as 

populações pobres.  Neste tempo Freire vai sustentando a ideia de que os monitores-

educadores não necessitavam de ser subsidiados por cartilhas. A boa intenção de 

resolver os limites dos alfabetizadores, mesmo que levasse em conta a realidade dos 

educandos, através do uso da cartilha, confirmava a divisão entre educadores que 

sabem e estudantes que nada sabem. Ficando na condição de objeto para aprender 

algo. A contrariedade de Freire o levou a construção do Método de Alfabetização, 

como uma proposta alternativa descartando a cartilha. 

O método é uma provocação para a percepção ativa do aluno relacionada ao contexto 

e a palavra, assim ele tem a possibilidade de ir identificando, por ele mesmo, o código 

linguístico. Com recursos disponíveis como: desenho, cartaz, banner, fotografias, etc. 

Criando situações que agucem nos sujeitos sua percepção de seu mundo, a 

observação mais atenta de suas feições e dos modos como se apresentam e seus 

modos de ser, reflete sobre isso com referência no seu saber de experiência feito e, 

associando esse contexto com palavras do vocabulário das próprias pessoas, 

previamente escolhidas em função de sua importância semântica e da sua adequação 

lingüística para os fins de alfabetização, desencadeia o movimento de aprendizagem.  

A atividade consiste em avançar as pesquisas e o desenvolvimento de estratégias 

provocadoras dos sujeitos em diferentes escolas. Há uma melhor percepção do 
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método. A perspectiva é organizar os processos educativos provocando os colonos 

sobre aspectos importantes das relações vividas por eles e subsidiados por algumas 

referências contextualizadoras que percebemos como significativas. A ideia é utilizar 

um instrumento que chame a atenção sobre relações da realidade e provoque nos 

camponeses a necessidade de debaterem, não apenas as relações entre palavras, 

mas as relações históricas que as palavras representam.  

A metodologia freireana, por outro lado, se desdobra em uma nova concepção do 

trabalho intelectual. A escolha das categorias enquanto indicativo, isto é como 

referência, não se consolida se não considerarmos, na dimensão central, a práxis do 

sujeito. O trabalho teórico não se completa sem a ação do mesmo sujeito. O trabalho 

que não se completa sem a ação do sujeito empírico é próprio do trabalho intelectual. 

Logo um intelectual, que pode ser tanto o professor quanto os estudantes com a 

condição que não perca a radicalidade comentada acima. Nosso trabalho intelectual 

não se completa com o fato de eu despejar um conteúdo. Completa-se no momento 

em que a pessoa com quem dialogo, com as referências, os conteúdos e os temas 

com que eu estiver trabalhando, organizar seu conhecimento, sua síntese de 

conhecimento a partir da sua realidade mais próxima. 

A ação educativa pode estar consolidada de forma metafísica, é preciso construir a 

sua superação no sentido radical da palavra. Na perspectiva de Myles Horton, isso diz 

respeito ao fato de que enquanto não temos vínculos com um lugar, com um ponto 

espacial de referência, necessariamente abordamos a respeito desse espaço de 

maneira metafísica. 

Ao falarmos genericamente de uma coisa que pode servir para qualquer escola e não 

é de escola nenhuma, para qualquer professor e não é de professor nenhum, para 

qualquer colono e não é de colono nenhum, podemos estar falando metafisicamente.  

Myles Horton alerta em ñO Caminho se faz Caminhandoò, para n«o perdermos o lugar, 

o contexto, a condição histórica específica a partir da qual os sujeitos desenvolvem 

agem e pensam sua práxis. Ele próprio contou a ideia da escola Highlander 

 

Não consigo dormir, mas tenho sonhos. O que preciso fazer é retornar, 
arranjar um lugar simples, mudar e estaremos lá. A situação está lá. Você 
começa com isso e deixa que as coisas cresçam. Você sabe sua meta. Ela 
desenvolverá sua própria estrutura e tomará sua própria forma. Você pode 
estar na escola a vida toda, mas nunca descobrirá essas coisas porque está 
tentando obter uma resposta que só poderá vir do povo em uma determinada 
condição de vida. (FREIRE; HORTON, 2003, p.) 
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Os professores necessitam discutir os ñtemas dobradiasò em cada §rea do 

conhecimento. A equipe docente de um determinado lugar, por exemplo, o 

Assentamento Renascer, situado no 2º sub distrito de Canguçu no RS, vinculados     a 

Escola Estadual Ensino Fundamental Oziel Alves Pereira, precisa criar os espaços 

para orientar sua reflexão com perguntas diretas como, por exemplo: O que 

ensinamos da geografia dialoga com o espaço do Renascer, de que forma? A 

Matemática ou a Ciências contribui para os assentados se pensarem e refletirem seu 

espaço de vivência? Os professores podem utilizar referências e incluí-las nos 

programas de ensino, para que os ajudem a discutir um tema gerador evocado pelos 

colonos, pelas famílias ou pelos próprios alunos na escola do assentamento. 

O indicativo é para que sejamos tencionados a trabalhar com essas condições 

concretas específicas de um determinado lugar diminuindo nossa tendência escolar 

de trabalhar metafisicamente. Segundo Freire (2001, p. 33) a conscientização é isso, 

ñtomar posse da realidade; por esta raz«o, e por causa da radica«o ut·pica que a 

informa, é um afastamento da realidade. A conscientização produz a 

desmitologiza«oò. 

As idas ao Assentamento Renascer, as conversas com os assentados, professores, 

funcionários, estudantes me impuseram a necessidade de levar em consideração um 

dos atributos de todo o homem, o atributo político no seu sentido amplo, enquanto 

aquele que pensa  a organização do assentamento desde a localização das casas 

para que tenham acesso direto a estrada, a divisão dos lotes para que fiquem 

contemplados com as bacias de capitação de água,  a criação da Cooperativa do Leite 

que tem possibilitado estabelecer discussões com outras cooperativas que tem uma 

visão mercadológica, mas que no momento se torna indispensável aos camponeses 

visto que oferece uma estrutura de coleta do leite que diminui a perda na produção. 

Já registrada na pesquisa estará à consolidação da implantação da Escola, que em 

1999 foi pauta de luta e mobilização de todo o assentamento. Nos dias atuais, 

segundo a direção da Escola Oziel Alves é permanente a luta pela participação dos 

pais na escola, a fim de que tenham a possibilidade de avaliação permanente dos 

conhecimentos sistematizados pela escola. Desta forma, como argumenta Freire 

(2001, p. 41), ñNa medida em que o homem, integrado em seu contexto, reflete sobre 

este contexto e se compromete, constr·i a si mesmo e chega a ser sujeitoò. 

Os educadores encontram dificuldades em redimensionar o projeto político 

pedagógico que, na avaliação dos próprios educadores, está carecendo ser 
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atualizado, permanece a questão de que ele está colocado na práxis e não registrado 

dado às resistências com o mundo letrado. Salientamos a luta para que as decisões 

sejam tomadas coletivamente com co-participação e co-responsabilidade, 

encaminhando para uma vivencia coletiva mais democrática. Em uma condição de 

não-subordinação, homens e mulheres recriadores e transformadores se colocam em 

relação, operam e transformam o mundo.  

Outro aspecto que considero relevante é a naturalidade dos homens e mulheres, que 

antes de chegarem ao 2º distrito de Canguçu, partiram de diferentes lugares deste 

estado, o que caracteriza o assentamento com uma riqueza consolidada na 

diversidade política, social, cultural e religiosa, portanto esta não é uma tarefa das 

menos árduas, a democracia deve caminhar com todos, aceitando e respeitando as 

diferentes ideias, possibilitando a consolidação de uma nova comunidade. 

A criação de espaços de participação, seja através da escola, através da cooperativa 

ou de assembleias gerais possibilita a reflexão crítica, a responsabilidade e a co-

responsabilidade dos seus   "quefazeresò Em uma comunidade que se quer 

democrática, a ferramenta é o diálogo que permite dizer a palavra enquanto poder de 

decisão. Através do diálogo a palavra se torna existência. É deste diálogo que quero 

abordar, o que no dizer de Freire (1982) é um encontro amoroso dos homens que 

estando mediatizados pelo mundo, não só o pronunciam, mas o transformam. O que 

cria, no caso dos camponeses um outro jeito de viver, em que há o encontro entre o 

presente e o passado, permitindo nascer a história, enquanto "o tempo dos 

acontecimentos humanos". 

A pesquisa vem apontando a necessidade de rearticulação do Fórum Permanente de 

Debates, um espaço que durante a pesquisa do mestrado criou a possibilidade que, 

através da escola, se construísse estratégias de enfrentamento das situações-limite 

vividas pelas famílias do local, desde a relação micro como as queimadas que ainda 

são significativas e seu impacto ambiental, a preservação da reserva de angicos. 

Hoje está indicado que ainda é preciso descobrir uma forma de ampliar a 

participação, garantindo que as decisões da escola sejam efetivamente fruto das 

discussões da comunidade escolar. E na centralidade desta reorganização entra o 

debate da herança das políticas neoliberais que privilegiam o agronegócio em 

detrimento da agricultura familiar e agroecológica. A escolha por uma relação 

dialógica como base para movimentar o processo de ensino-aprendizagem, deveu-se 

ao fato de se reconhecer que a sua proposta, está de acordo com os princípios 
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orientadores para a educação básica do campo, buscando o incentivo e 

reconhecimento da expressão dos "saberes e fazeres" de todos os envolvidos. 

Neste sentido, na realização dos reencontros com a realidade hoje no Assentamento 

Renascer, pôde-se verificar que, de maneira clara, há uma mudança na forma coletiva 

de trabalho, o que implica a forma de convivência e efetiva troca de conhecimentos 

diversos, próprios do "local", e é obvio que optamos por extrair as temáticas a partir 

desta realidade, buscando compreender o que efetivamente mudou na organização 

do trabalho e as consequências para o lugar onde é produzido.  

È preciso não perder o horizonte que aponta que conhecimento produzido pelo lugar, 

é por princípio legítimo, pois que embasado na realidade concreta e não retirado da 

cabeça de um iluminado.  Consideramos fundamental que a vivência cotidiana seja 

construída através de um método rigoroso de apropriação do real. Caldart (2001, p. 

220), afirma que, ñdeve-se ter presente que a pedagogia que forma novos sujeitos 

sociais, e que educa seres humanos não cabe numa escola. Ela é muito maior e 

envolve a vida como um todoò. 

Então é indispensável saber que ao fazer pesquisa numa escola de assentamento, ao 

estabelecer relações com camponeses do movimento dos sem-terra, fazemos uma 

opção política, portanto temos uma ação político-ativa que não é neutra. Provocar 

uma realidade tão complexa exige "clareza política" Considerando que estamos num 

Estado onde as políticas públicas estão voltadas para o agronegócio, onde se 

encaminha toda uma reforma administrativa que visa não o atendimento da agricultura 

familiar e da agroecologia, mas o interesse do mercado. Cabe ao pesquisador estar 

atento aos espaços de resistência que se constituem na lida diária, nas alternativas 

que as famílias de agricultores vão consolidando na luta diária pela Reforma Agrária. 

Nisto consiste o sonho possível que se esconde em baixo das lonas pelas estradas 

deste país, se mostra nas marchas pela Reforma Agrária. Paulo Freire viveu o seu 

tempo em toda sua dimensão humana, compartilhava algumas ideias dos que 

partilharam o seu tempo histórico. Defendia a ideia de uma escola inserida e que fosse 

gestada pela comunidade local, estabelecendo vínculo entre escola e 

desenvolvimento econômico e democrático. Com isso, 
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[...] quando os assentados querem uma escola voltada para a sua realidade, 
eles estão, antes de tudo, fazendo uma crítica ao modelo de escola que 
conhecem e que é o tradicional em nossa educação. Então, quando tentam 
resolver os seus problemas educacionais, na prática, passam a participar da 
construção de alternativas para as escolas brasileiras em geral, em especial 
àquelas localizadas no meio rural. (MST, 2005, p. 21) 

 
 

Sendo assim entendia que, além das reformas de caráter mais geral, era fundamental 

realizar a concepção de homem, a democracia e a luta pelo desenvolvimento no 

próprio fluir da atividade educativa. A aprendizagem da democracia e a própria 

aquisição da consciência, entretanto, só podiam ocorrer experimentalmente, 

existencialmente. Nesta perspectiva ganha consistência a insistência no diálogo, pois 

não é suficiente instigar os educadores para a necessidade do diálogo, mas sim 

consolidar procedimentos que exigissem à busca permanente de sua prática. A 

centralidade, neste sentido, está em entender a atividade educativa como diálogo 

permanente. Este diálogo verdadeiro estaria embasado nas condições de vida dos 

educandos e da Comunidade Escolar. 

 Uma Escola centrada nos seus Estudantes e na sua Comunidade toma as ñsitua»es 

limitesò como realidades objetivas que provocam necessidades, mas que exigem 

investigação fiel a cerca da consciência que todos possuem destes limites.  

Uma escola que possui o seu agir pedagógico centrado democraticamente no 

educando e na comunidade local, vivendo as suas circunstâncias, integrada as suas 

vivências cotidianas, aos seus problemas, levará os seus educandos a uma nova 

postura, a constatação que os achados de uma pesquisa, construída a várias mãos, 

oferecem respostas emancipadoras, substituindo à mera, perigosa e enfadonha 

repetição de trechos e de afirmações desconectadas das suas condições de vida. 

 

 

Considerações possíveis neste tempo da pesquisa 
 

 

 Inspirado na experiência de Paulo Freire, com o Círculo de Cultura que se constituía 

numa estratégia da educação libertadora, onde não havia espaço para uma educação 

bancária. A pesquisa se propõe contribuir para que a Escola Estadual Oziel Alves 

Pereira reafirme seu rompimento, registrado no seu Projeto Político Pedagógico, com 

uma escola tradicional onde o professor bancário tudo sabe e impõe programas 

alienantes. 
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A rearticulação do Fórum Permanente de Debates onde a coordenação de  debates, 

através do diálogo, conduz os participantes a construírem o conhecimento através do 

debate, aclarando ñ situa»es limites ñ vividas pelos oprimidos. Os temas dos debates 

devem ter o seu nascedouro nos próprios grupos, através das entrevistas feitas em 

todos os lotes. 

Se nos Círculos de Cultura a alfabetização era pensada de forma a romper com a 

visão mecanicista de educação que impede a consciência crítica da realidade, a 

democratização da cultura, onde o homem não é considerado. 

Lá no Assentamento Renascer há uma disposição coletiva para pensar a educação 

como ato criativo, capaz de provocar novas ações vivas que resultem num espaço de 

trabalho, novas pesquisas, consolidação de práticas que tornem possível a construção 

coletiva do conhecimento.   

 
 

No círculo de cultura, a rigor, não se ensina, aprende-se em ñreciprocidade 
de consci°nciasò; n«o h§ professor, h§ um coordenador, que tem por fun«o 
dar as informações solicitadas pelos respectivos participantes e propiciar 
condições favoráveis a dinâmica do grupo, reduzindo ao mínimo sua 
intervenção direta no curso do diálogo. (FIORI in FREIRE, 1982, p. 06). 

 
 

Diante de todas as condições analisadas podemos concluir neste tempo da 

pesquisa que a ação educativa pode estar consolidada de forma metafísica, é preciso 

construir a sua superação no sentido radical da palavra. Na perspectiva de Myles 

Horton, isso diz respeito ao fato de que enquanto não temos vínculos com um lugar, 

com um ponto espacial de referência, necessariamente abordamos a respeito desse 

espaço de maneira metafísica. Ao falarmos genericamente de uma coisa que pode 

servir para qualquer escola e não é de escola nenhuma, para qualquer professor e 

não é de professor nenhum, para qualquer colono e não é de colono nenhum, 

podemos estar falando metafisicamente. Myles Horton (Freire e Horton, 2003) alerta 

em ñO Caminho se faz Caminhandoò, para n«o perdermos o lugar, o contexto, a 

condição histórica específica a partir da qual os sujeitos agem e desenvolvem a sua 

práxis.  
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RESUMO 
Neste avanço do trabalho de pesquisa desenvolvido como tese para o Mestrado em 
Educação e Desenvolvimento Rural, chamado "A presença do espaço social no 
currículo atual das escolas rurais" Eu trabalhei com três escolas Departamento de 
Diamante, Entre Rios, Argentina. Essas instituições têm reduzido escolarização ao 
nível primário para o qual existe apenas um professor. Os alunos com baixos níveis 
de aprendizagem e muitos não continue a escola secundária (ensino obrigatório). A 
participação é irregular e muitas vezes é interrompido por transferências do agregado 
familiar ou razões trabalhistas chefe de família. Os professores sentem que o 
desempenho acadêmico mínimo de seus alunos e desinteresse para continuar no 
sistema de ensino, a falha está na vida económica, social e cultural dos pais e do 
contexto e localizar os problemas educacionais na família ou nas zonas rurais e fora 
das suas possibilidades de modificação. Desde os shows acima mencionados que, 
em contextos rurais, há pouca população de que a maioria são idosos, alguns crianças 
e jovens. Sofrem emprego precário e / ou falta de trabalho e as dificuldades 
económicas. Eles têm acesso limitado ao capital cultural e social O despovoamento 
das zonas rurais, a consequente falta de trabalho e escolas de baixa de inscrição são 
manifestações de um processo histórico, político e ideológico, que entrelaça o local 
com o global. O conhecimento das pessoas não têm lugar no currículo real, nem são 
os procedimentos. O contexto e algumas pessoas cobram relevância curricular, 
quando previstas no currículo nacional e / ou bolsas de legitimidade nacional. Mas o 
desenvolvimento de propostas de ensino que partem ambiente e cultura da criança, 
são escassas.  
 
ABSTRACT  
En este avance del trabajo de investigación desarrollado como Tesis de la Maestría 
en Educación y Desarrollo Rural, denominado ñLa presencia del espacio social en el 
curr²culo real de escuelas ruralesò  trabaj® con tres escuelas  del  Departamento 
Diamante, provincia de Entre Ríos, Argentina. Estas instituciones de nivel primario 
tienen reducida matrícula por lo cual sólo existe un personal docente. Los alumnos 
presentan bajos niveles de aprendizaje y muchos no continúan la escuela secundaria 
(escolaridad obligatoria). La asistencia es irregular y suele estar interrumpida por 
traslados del grupo familiar o razones laborales del jefe de familia. Los maestros 
consideran que el rendimiento escolar mínimo de sus estudiantes y el desinterés por 
continuar en el sistema educativo, se debe a las faltas en lo económico, social y 
cultural de los padres y al contexto, situando así las problemáticas educativas en el 
ámbito familiar o en el espacio rural y fuera de sus posibilidades de modificación. De 
lo analizado se desprende que en los contextos rurales, existe escasa población de la 
cual la mayoría son personas mayores, pocos niños y jóvenes. Sufren situaciones de 
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precariedad laboral y/o falta de trabajo y dificultades económicas. Tienen limitado 
acceso al capital cultural y social.  El despoblamiento de los espacios rurales, la 
consecuente falta de trabajo y la baja matrícula de las escuelas son manifestaciones 
de un proceso histórico, político e ideológico, donde lo local se entreteje con lo global. 
Los saberes de los pobladores no tienen lugar en el curriculum real, como tampoco lo 
tienen los procedimientos. El contexto y su gente cobran cierta relevancia curricular, 
cuando lo prescripto en el curriculum jurisdiccional y/o nacional le otorga legitimidad. 
Pero, la elaboración de propuestas de enseñanzas que partan del entorno del niño y 
de su cultura, son exiguas.   
  
Palavras-chaves: Espaço social rural. Escola. Currículo.  
Palabras claves. Espacio social rural. Escuela. Curriculum. 
 
 
EL ESPACIO SOCIAL RURAL Y EL CURRICULUM DE TRES ESCUELAS   

 

 

Delimitación y alcance del problema  

  

 

En este trabajo de avances de investigación desarrollado como Tesis de la Maestría 

en Educación y Desarrollo Rural trabajé con tres escuelas rurales; ellas son: Escuela 

NÁ 55 ñCosteritaò del paraje La Jaula; Escuela NÁ 16 ñTambor de Tacuar²ò de Colonia 

Ensayo y Escuela NÁ 49 ñLa Palomaò de paraje La Virgen, todas del Departamento 

Diamante, provincia de Entre Ríos, Argentina.  

Estas instituciones de nivel primario están ubicadas próximas a la Unidad Académica 

Alberdi de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad 

Autónoma de Entre Ríos en Oro Verde, departamento Paraná. Son el espacio donde 

realizan las prácticas de residencia los futuros maestros rurales del Profesorado de la 

Escuela Alberdi desde la cátedra de la cual soy profesora responsable y ese es el 

motivo por el que dichas escuelas fueron seleccionadas.  

Algunos de los alumnos que asisten a esas escuelas, presentan bajos niveles de 

aprendizaje y muchos no continúan la escuela secundaria (escolaridad obligatoria). 

La asistencia es irregular y suele estar interrumpida durante el año por traslados del 

grupo familiar o por razones laborales del jefe de familia. De este modo resulta que la 

matrícula de esas escuelas suele ser variable anualmente e incluso en un mismo año.  

Los maestros consideran que el rendimiento escolar mínimo de sus estudiantes y el 

desinterés por continuar en el sistema educativo, se debe a las faltas en lo económico, 
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social y cultural de los padres y al contexto, situando así las problemáticas educativas 

en el ámbito familiar o en el espacio rural, es decir, fuera de sus posibilidades de 

modificación y/o injerencia Sin embargo, también podría entenderse, desde una 

mirada externa, como la mía en tanto tesista, que la problemática se relaciona con el 

curriculum de estas escuelas, con los saberes incluidos y con los que se excluyen. 

Por ese motivo, iintenté identificar aspectos inherentes a los espacios rurales, 

presentes en el currículo total de esas tres escuelas.   

Me formulé entonces estas preguntas iniciales: ¿cuáles son los contenidos que e 

priorizan en el curriculum totalnde esas escuelas?; ¿cuáles se excluyen? Y en relación 

al curriculum, ¿se enseñan contenidos curriculares que solamente tienen valor dentro 

del §mbito educativo? àSe considera que los ñsaberes de la genteò son carentes de 

valor curricular?, ¿se los entiende como saberes a partir de los cuales los alumnos 

podrían reconstruir otros saberes escolarizados?  ¿Se plantea un encuentro entre los 

saberes valiosos en la escuela y los saberes valiosos en el espacio rural? ¿Las 

escuelas producen y reproducen culturas que se distancian de la que despliegan los 

habitantes que viven en esos espacios?    

 

Objetivo  

- Identificar los aspectos constitutivos de los espacios sociales rurales presentes en el 

currículo total de tres escuelas primarias.  

 

Antecedentes metodológicos y sustantivos.  

Los estudios que se consideraron como antecedentes para este trabajo de 

investigación fueron: El realizado por Elisa Cragnolino La escuela y los espacios 

sociales rurales como contextos de alfabetización, en el 2005, esta investigación se 

consideró valiosa para esta tesis. Surgió en el Centro de Investigaciones de la 

Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. El 

espacio social rural fue una de las categorías que abordó la investigación y que resultó 

muy significativa para este trabajo. Posibilitó la gestación de nuevos modos de 

interpretar los espacios donde están las escuelas rurales objeto del presente estudio, 

entendiéndolo como potentes en oportunidades de lectura y escritura. Se constituyó 

así en un valioso antecedente.  

Otro estudio que se analizó es la tesis de Flavia Terigi, denominada Organización de 

la enseñanza en los plurigrados de las escuelas rurales. La misma está realizada en 
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el marco de la maestría en Ciencias Sociales con orientación en Educación de la 

Flacso, en el año 2008.  

Apuntó al reconocimiento de que no se ha producido un modelo pedagógico para los 

plurigrados y avanza en la indagación de la enseñanza usual en esos contextos 

observando que hay un esfuerzo de extensión del modelo pedagógico del aula 

estándar de las escuelas urbanas. Este estudio se consideró un antecedente 

sustantivo valioso en tanto abordó las prácticas docentes en el plurigrado, modalidad 

que compartió con las escuelas objeto de análisis de este trabajo de tesis, y dio cuenta 

de las dificultades  Fronteras invisibles:  La relación escuela-comunidad en el marco 

de las Transformaciones Sociales. Este estudio de un caso del Interior Cordobés de 

Olga Silvia Ávila se realizó como tesis de Maestría en Investigación Educativa con 

Mención Socio antropológica en el año 2012. Las ideas que se desarrollaron y 

profundizaron fueron las problemáticas de las instituciones educativas y los contextos 

sociales en los que se inscribieron. La escuela fue percibida como externa, ajena, 

ñafuera deò y acompa¶aron estas expresiones valoraciones negativas hacia sus 

alumnos o escaso reconocimiento, sin embargo también se dieron procesos de fuerte 

identificación coexistiendo dentro de la misma comunidad, que se manifiesta con toda 

su diversidad y heterogeneidad. Se constituyó en un valioso antecedente en tanto 

aportó elementos para abordar la categoría relaciones entre instituciones y 

comunidad, ya que en la misma se analizaron los diálogos entre los sujetos educativos 

y los actores sociales que conformaron los espacios sociales.  

Otro de los estudios que se consideró como antecedentes es el realizado en Entre 

Ríos, denominado Estrategias de fortalecimiento institucional y políticas de desarrollo 

rural. El caso de Entre Ríos del que es responsable Beatriz Nussbaumeren el año 

2007 Se partió de la consideración del territorio como ámbito de ejercicio de relaciones 

de poder y como instancia constitutiva de las mismas, donde la globalización, la 

descentralización y la modernidad se articulan con la pobreza.   

Fue un antecedente valioso porque analizó el espacio rural entrerriano, sus 

posibilidades de desarrollo y sus atravesamientos con los campos políticos, 

económicos y sociales.       
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Encuadre metodológico  

 

El tipo de diseño  

 

Para abordar la presente investigación se trabajó con un diseño de tipo cualitativo- 

cuantitativo, porque se consideró el más adecuado según el problema descripto y el 

propio posicionamiento e interés.  De todos modos, es interés del presente trabajo 

iniciar una breve fundamentación de la conveniencia de triangulación de los enfoques 

cuantitativos y cualitativos.  La triangulación es ventajosa en tanto posibilita la 

producción de un conocimiento más amplio y más profundo en relación al objeto de 

análisis. Así ese objeto es abordado de modo más integral visualizando coincidencias 

y diversidad de significaciones.   

 

Los casos de estudio  

 

En este trabajo de investigación se trabajó con tres escuelas rurales; ellas son: 

Escuela NÁ 55 ñCosteritaò del paraje La Jaula en Colonia Ensayo; Escuela N° 16 

ñTambor de Tacuar²ò de Colonia Ensayo, ambas en el Distrito Salto y Escuela NÁ 49 

ñLa Palomaò de paraje La Virgen en el Distrito Palmar, todas del Departamento 

Diamante, provincia de Entre Ríos, Argentina.  

Estas instituciones comparten ciertas características como: son de personal único, es 

decir, que el único docente tiene responsabilidades como docente de grado pero 

también las inherentes al cargo directivo. Están muy próximas entre sí y las tres tienen 

escasos alumnos. Vale una distinción ya que dos de las escuelas reciben como 

alumnos a ni¶os y ni¶as de familias costeras, y la tercera a alumnos de la ñcoloniaò.  

Esta singularidad condiciona que las escuelas sigan funcionando y así los cargos se 

mantengan, ya que las ñcosterasò tienen m§s cantidad de alumnos y as² tienen 

garantizada su continuidad, por la permanencia de las familias, más allá que se 

registra un ir y venir de familias; en tanto en la colonia, se produce otro proceso, que 

es el de migración de los jóvenes a ciudades vecinas a trabajar.  
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Las herramientas de recolección de datos.  

 

a)  Entrevistas  

 

Se hicieron 14 entrevistas en total, las mismas estuvieron dirigidas a los docentes y 

no docente de las tres escuelas objeto de estudio de este trabajo, en actividad en el 

año 2012. También se realizaron dos entrevistas a dos docentes, una de nivel inicial 

y otra de nivel primario que suplieron a sendas maestras durante el año 2013. Se 

realizó una entrevista a un docente que se desempeñó en una de las instituciones por 

un periodo de 18 años (desde 1993 hasta 2011inclusive. Las entrevistas estuvieron 

dirigidas a conocer las apreciaciones que tienen respecto de las escuelas donde dan 

clases y el contexto, de los saberes intuitivos y la cultura de sus alumnos, del 

curriculum que despliegan en las aulas; en síntesis, de sus experiencias como 

docentes de esas escuelas rurales en función de entender la escuela y el contexto 

como espacios que se relacionan.  

Se realizó una entrevista a una nieta de uno de los fundadores del paraje La Virgen y 

vecina del lugar, la misma aportó información respecto de la conformación del paraje, 

sus primeros pobladores y quienes actualmente lo integran. También se realizaron 

entrevistas a los presidentes de las Juntas de Gobierno de Colonia Ensayo y de Aldea 

Brasilera, quienes tienen bajo su incumbencia el gobierno de ambos lugares como así 

también la atención de aspectos sociales, culturales y económicos a la población 

desfavorecida en esas dimensiones que habiten estas agrupaciones poblacionales o 

que se encuentren como población dispersa en áreas de injerencia política de estos 

órganos de gobierno.  

 

b)  Grupo de discusión.  

 

También se realizó un grupo de discusión, el mismo consistió en la reunión de las tres 

docentes de las tres escuelas objeto de estudio de este trabajo, además de la maestra 

de nivel inicial, itinerante que comparte funciones en dos de las escuelas. La propuesta 

se inició con una serie de extractos de entrevistas (se adjunta) que los docentes 

debían leer y luego registrar comentarios en relación a ellos. Posteriormente, les 

solicité que amplíen lo que habían escrito, que se explayaran, (se adjunta 
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desgrabación del audio) resurgieron temáticas, que ya habían surgido durante las 

entrevistas o al menos se habían delineado.  

Se decidió realizar el grupo de discusión posterior a la realización de entrevistas en 

profundidad realizadas de modo individual, a cada uno de los docentes. El mismo fue 

una instancia de ñrevisitaò por lugares comunes, esto es, un volver a analizar, debatir 

respecto del curriculum, de las escuelas con plurigrado y las connotaciones de un 

contexto que se les presentó complejo.  

 

c)  Encuestas.  

  

Se realizaron 40 encuestas al universo de padres y vecinos de las escuelas de los 

parajes La Jaula, La Virgen y de colonia Ensayo durante el mes de octubre de 2012, 

ya que era el modo más apropiado de conocer los aspectos socioeconómicos del 

contexto y aspectos básicos de demografía.   

Algunas líneas a abordar en este avance de tesis: el entorno de las escuelas rurales 

estudiadas, los habitantes, y la presencia del espacio rural en el curriculum de dichas 

escuelas. Luego se registran conclusiones.  

 

EL ENTORNO DE LAS ESCUELAS RURALES ESTUDIADAS  

 

Características geográficas de la provincia  

  

La provincia de Entre Ríos en la República Argentina, está situada entre los paralelos 

30° y 34° de latitud sur y entre los meridianos 58° y 61° de longitud oeste, cubre una 

extensión aproximada de 76.550 Km2. Tiene límite internacional, vinculación ferrovial 

y carretera con la República Oriental del Uruguay; y nacional con las provincias de 

Santa Fe, Buenos Aires y Corrientes.   

Está dividida políticamente en diecisiete departamentos, como puede observarse en 

el mapa. Es el tercero más pequeño de la provincia, con una superficie de 2.774 km². 

Limita al oeste con la Provincia de Santa Fe, al norte con el Departamento Paraná, al 

sur con Victoria y al este con Nogoyá.  

De acuerdo al INDEC el departamento Diamante es el octavo menos poblado de la 

provincia, con 46.117 habitantes, según los datos preliminares del censo de 2010 

(INDEC).  
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Los lugares que se analizaron en este trabajo en particular fueron: los parajes La 

Virgen, La Jaula y colonia Ensayo en el departamento Diamante de la provincia de 

Entre Ríos. Dichos espacios rurales son muy particulares con un desarrollo capitalista 

dispar; hay instituciones estatales (escuelas, hospital Fidanza) que dan empleo 

estable como así también emprendimientos privados que ofrecen trabajos seguros 

pero en algunos casos son precarios (Cantera de broza, fabrica de jabón La Mosa de 

Saul Mocarbel SRL, estancias, club de campo). Los lugareños realizan actividades de 

pesca artesanal, changas variadas, recolección de leña, y paja para la elaboración de 

quinchos y techos, limpian y vigilan casas de fin de semana; también cuidan animales, 

granjas de cría de aves y cultivan la tierra.   
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La población   

 

La población de la República Argentina según datos del Censo Nacional de Población, 

Hogares y Viviendas de 2010 es de 40.117.096 habitantes y la población urbana es 

de 36.517.332 y la rural de 3.599.764.  
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En Entre Ríos 

 

Según el censo del año 2010 la población urbana provincial es de 1.059.537; la 

población rural de 176.457 14.28% (rural agrupada de 60.382, y rural disperso de 

116.075); siendo la población total de 1.235.994.  

 

En el Departamento Diamante  

 

En el año 2010 la población diamantina era de 46.361, significa el 3,75% de la 

población total de la provincia.  Este es un departamento escasamente poblado en 

relación al total de población provincial.  

 

Población de los parajes y la colonia  

 

Según el Censo 2010 la población de Colonia Ensayo es de 543 habitantes, es decir, 

esta cifra comprende a quienes residen en la colonia en sí y a los habitantes del paraje 

La Jaula y La Juanita, perteneciente a dicha jurisdicción.  Por otra parte, el paraje La 

Virgen que depende de Aldea Brasilera contabiliza, ambos incluidos, 1.135 habitantes. 

El paraje La Virgen tiene una población de 72 habitantes según datos del censo 2001 

(INDEC), 35 son mujeres y 37 son hombres. Según datos obtenidos en entrevista 

realizada al presidente de la Junta de Gobierno de Aldea Brasilera, los habitantes del 

paraje son aproximadamente 89, a la fecha.   

El paraje La Jaula, cuenta aproximadamente con 85 habitantes a la fecha. La Colonia 

Ensayo registra un total de 543 habitantes siendo 296 varones y 247 mujeres según 

el Censo 2010. 

 

La localización de las escuelas  

  

Las escuelas objeto de estudio de esta tesis son escuelas rurales y este modo e 

nombrarlas refiere a las escuelas primarias en el medio rural (Plencovich y 

Constantini. 2011). Ellas representan un importante número en la Entre Ríos, siendo 

842 de un total e 1.165. En el mapa que sigue puede observarse un sector del 

departamento Diamante que corresponde al noroeste, donde se encuentran situadas 

las tres escuelas, objeto de estudio de esta investigación. Al norte el Paraje La Jaula, 
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bordeando el rio Paraná y en color rosado, donde se ubica la Escuela N° 55; siempre 

sobre el mismo curso de agua pero al sur, se sitúa el Paraje La Virgen, también 

identificado con el mismo color y donde se encuentra la Escuela N° 49, al centro, 

próximo a un centro asistencial (Hospital) se encuentra la Escuela N° 16 en la Colonia 

Ensayo.  Un importante curso de agua desemboca en el río Paraná, es el arroyo Salto. 

 
Fuente: elaboración propia. 
 

 

Los habitantesé àc·mo ven su entorno y como se ven a s² mismos?  

 

Las palabras quedaron registradas en las entrevistas y en las 40 encuestas, realizadas 

a mujeres y hombres, jóvenes y adultos de los espacios rurales donde se encuentran 

las escuelas, según la siguiente discriminación: 11 (once) en el Paraje La Virgen, 15 

(quince) en Colonia Ensayo y 14 (catorce) en el Paraje La Jaula.  

Los encuestados, tanto hombres como mujeres son adultos de  más de 30 años, 

tienen hijos y los envían a la escuela de la zona, son del paraje o de la colonia y viven 
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durante la semana en esos lugares con su familia. Podría afirmarse que un elevado 

porcentaje hace más de 5 años que vive en el lugar pero no son oriundos de allí y otro 

guarismo similar es nativo.   

La mayoría tienen escolaridad primaria completa o incompleta, hay padres que dicen 

no saber leer ni escribir y pocos tienen el nivel secundario y/o terciario incompleto.  La 

mayoría dice vivir en casa propia, pocos en casa alquilada o prestada. En relación al 

vínculo con la tierra y al trabajo, se dedican a tareas de agricultura, ganadería, huertas; 

ninguno de ellos se manifiesta como rentista, propietario, arrendatario, en uso de tierra 

fiscal. Tampoco se identifican como productores agropecuarios, ganaderos, criadores 

de aves en integración, apicultores, ni comerciantes. Las actividades señaladas tienen 

que ver con la pesca, jubilación o pensión, percepción de planes sociales, 

changarines, empleados estatales o rurales. Ninguno se identifica como desocupado.  

Todos dicen vivir en casa de material con dependencias a excepción de uno de los 

encuestados que dice que no tiene dependencias. Un número mayoritario de ellos 

disponen de agua corriente y luz eléctrica. Lo mismo en relación a la tenencia de 

celulares, radio y televisión. Solamente 2 de los 40 encuestados dicen no tener 

celulares, radio ni televisión. La mayoría dispone de celulares, radio, televisión y 

equipos de música.  

En cuanto al medio de transporte, la motocicleta es la opción más indicada. Se señaló 

en una oportunidad la disponibilidad de caballos para transporte, los automóviles 

fueron nombrados en escasas oportunidades. Se indicó que no se dispone de medios 

de movilidad alguno, en dos encuestados. Se utilizan servicios de remis o taxi como 

así también de colectivos, según respondieron algunos de ellos, pero para acceder a 

los ómnibus deben trasladarse los kilómetros que los separan de la ruta 11: cuatro 

kilómetros para las personas de la colonia, siete para quienes habitan los parajes.  

Las salidas o paseos que realizan los habitantes son a casa de familiares o amigos, a 

Paraná por compras o trámites, pesca con amigos, bares o comercios de la zona  

fueron señalados en la mayoría de los encuestados. Uno solo señaló asistir a cine o 

teatros. Ninguno de ellos asiste a reuniones políticas o de asociaciones en el paraje 

La Virgen ni en el paraje La Jaula y sólo 1 en colonia Ensayo. Uno asiste a charlas de 

interés general en el Paraje La Virgen.   

Todos los encuestados se manifiestan como desposeídos de la tierra, su vínculo con 

ella es a través del trabajo, de la construcción de su morada, pero ninguno es 

propietario.  
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En otro orden, la mayoría de los encuestados manifiesta no participar de reuniones 

políticas o de asociaciones. Sin embargo las expresiones de un docente entrevistado 

dan cuenta de idas y venidas en lo concerniente a decisiones a tomar en el Paraje La 

Virgen. La docente entrevistada del Paraje La Jaula también refiere a reuniones para 

la toma de decisiones en relación a mejoras en el lugar. La maestra de la escuela N° 

16 refiere a la presencia de reuniones y acciones desarrolladas por la Junta de 

Gobierno.  

Es decir, es evidente que en los tres lugares que se analizan en este capítulo, las 

tramas de poder y lo político son dimensiones importantes en la vida de los lugareños 

pero curiosamente ellos no lo mencionan de ese modo. Quizá entienden que con la 

expresi·n ñreuniones pol²ticasò refieren a pol²ticas ñpartidariasò y no a una dimensi·n 

de la vida de los hombres. Podría también pensarse que no se piensan como actores 

sociales con poder en los vínculos con los otros o para la toma de decisiones.  

 

La escuela y el contexto, ¿se unen a través del curriculum?  

  

Los alumnos que asisten a las tres escuelas rurales objeto de estudio de este trabajo, 

tienen saberes relacionados con el espacio que habitan que los singularizan, son 

conocimientos logrados a partir de la escucha de sus mayores, la permanencia y 

observación de ese espacio de vida que los nutre en experiencias ricas, singulares. El 

espacio rural es un proveedor de vivencias y eso los transforma en ricos, en niños 

potentes en saberes, pero la connotación que usualmente se lo otorga a la palabra 

riqueza, desde el capitalismo, no es en este caso, la perspectiva desde la cual se la 

considera aquí. La magnitud de las riquezas de estos niños que habitan el espacio 

rural permanece opacada ante los destellos del mundo capitalista, globalizado y 

neoliberal.  

Desde ese encuadre, los niños de la zona rural estudiada y sus familias, son pobres, 

pobreza que se sostiene en la materialización de los recursos que disponen y de los 

que carecen. Los docentes de esas instituciones son sujetos sensibles a la situación 

de carencia material de los alumnos, por lo cual entienden que es importante favorecer 

la concreción de experiencias que les posibiliten conocer otros lugares, acceder a 

otros espacios, dotarlos de la riqueza que ellos les pueden proporcionar, aquella que 

tiene que ver con lo asistencial, social y cultural. Desde la perspectiva de los docentes, 

queda claro, a través de las entrevistas realizadas y del grupo de discusión, que la 
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posibilidad de conocer otros lugares, distintos del propio, es altamente significativa 

para esos niños y así avizorar otros horizontes para el desarrollo curricular. ¿Podría 

pensarse que los maestros están insensibilizados al contexto? De las entrevistas 

realizadas se desprende la negación de la pregunta. Es más, existe una extrema 

sensibilidad y deseos que esos ni¶os ñsalgan de la costaò.  

 

La salida de la colonia y de los parajes, se recomienda  

  

El interés de los docentes porque sus alumnos salgan del espacio rural, a través de la 

visita a otros lugares, es fuerte. Otro modo de ñsalirò es a trav®s de la escucha de las 

noticias de lo que acontece a nivel provincial, nacional o mundial, como dijo C, quien 

movilizada por esta valoración, comparte con ellos las noticias de actualidad que 

escucha en los medios masivos de comunicación, como radio.  

Otra docente refuerza las ventajas de salir del contexto rural donde viven los niños, 

esta vez adjudicando tal necesidad o intervención a la personalidad retraída de todos 

los padres, más que a la pobreza material o de recursos; y expresa en consonancia 

con ello:  

 Porque los papás no salen, no los llevan a ningún lado. ¿Viste? Por ahí también es 

consecuencia de la timidez de ellos, queé como no salen, no se encuentran mucho 

con otras personas, es como que ellos son retraídos, tímidos Los papas no salen, no 

los llevan a ningún lado ¿viste? (Docente K en grupo de discusión).  

Los docentes visualizan y el conocimiento de otras realidades como factor sensible 

para el enriquecimiento curricular y a la vez, la puerta que les permita el ingreso a ese 

mundo velado para ellos. Entienden que la permanencia en el lugar de vida por parte 

de los alumnos, es un modo de estar aislados y consecuentemente limitados.   

Estas características de aislamiento y limitación suelen ser asociadas a lo rural. Y aquí 

aparece lo urbano asociado a la posibilidad de adquirir artículos materiales de modo 

fácil. Las ventajas de vivir en la ciudad parecen desprenderse de estas expresiones. 

De alguna manera resurge lo rural y lo urbano como espacios contrapuestos. Aún 

ciertas asociaciones más hostiles que vinculan a la ciudad con el ruido, con la vida 

mundana, con la ambición; y al campo con la ignorancia, el atraso, las limitaciones.  

Hasta aquí aparece muy fuerte en las docentes la valoración positiva de la salida del 

espacio rural, de las ventajas de conocer otros lugares más allá del propio y de saber 

qué sucede en ellos, ya sea por vivir experiencia directas o por la escucha, como ya 
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se había anticipado. Para ellas, el conocimiento del propio lugar y los saberes en torno 

a él, no importa demasiado.  

 

Incumbencia curricular del espacio rural   

  

Las expresiones de los entrevistados con cierta carga negativa del espacio rural donde 

viven los niños y la consideración que el conocimiento de otros espacios, 

preferentemente urbanos, es valorado y expresado oralmente a sus niños, permiten 

anticipar que la inclusión curricular es escasa.   

Un entrevistado reconoce tímidamente la riqueza del espacio natural donde se 

encuentra la escuela para el desarrollo de ciertos contenidos en el aula relacionados 

con una disciplina en particular. Pone en valor el contexto y refiere a la importancia 

del acompañamiento del docente orientando la mirada del alumno. Reconocen el 

espacio donde se encuentra la escuela para algunas disciplinas en particular. Se 

desprende de su relato que las ciencias naturales y quizá las ciencias sociales son las 

favorecidas por la inclusión curricular.  Los niños miran todos los días el espacio rural 

que los vio nacer, es harto conocido por ellos, sin embargo, la observación guiada por 

el maestro, posibilita la articulación con otros conocimientos que incluyen a las 

ciencias naturales y sociales, según sostienen los maestros. Pero que también 

podrían incluirse desde matemática, lengua y las artes.   

Otra participante del grupo de discusión expresaba que los saberes que los niños 

tienen de la zona son importantes, que les sirve un montón, pero no aclara en qué 

disciplinas ni de qué modo.   

La inclusión curricular del contexto donde habitan los niños es una premisa a partir de 

la cual los estudiantes del Profesorado de Educación Primaria construyen los 

proyectos a desarrollar en las escuelas coformadoras.  Una pareja pedagógica, que 

se encontraba realizando su proceso de prácticas en una de las escuelas objeto de 

estudio de este trabajo pudo establecer relaciones con los niños y sus saberes 

cotidianos de modo tal que pudieron conocer ciertos modos de nombrar a los peces, 

por ejemplo a la especie tararira las conoc²an como ñtarangos o tarangasò; al mandub² 

lo nombraban ñcucharaò y a los surub²es les dicen ñcachorrosò. Los ni¶os no conoc²an 

a la especie como surub²es sino que cre²an que la especie se denominaba ñcachorrosò 

tal como los llamaban ellos.  
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Aquí el saber propio del contexto tuvo lugar en el aula, además del diálogo con el 

saber de la ciencia. Al respecto de la no inclusión curricular del contexto y la cultura 

de los niños, Gadotti (1997) plantea la necesidad de una educación para la diversidad, 

donde la sociedad multicultural debe educar al ser humano multicultural, capaz de 

prestar atención al diferente, de respetarlo. Para ello será necesario articular saber, 

conocimiento, vivencia, escuela, comunidad, medio ambiente que redundarán en un 

trabajo escolar colectivo y solidario. La escuela tiene que ser local como punto de 

partida e internacional e intercultural como punto de llegada.   

El espacio costero y social no es incorporado plenamente en el curriculum real de 

esas tres escuelas; las maestras quieren que los niños conozcan otros lugares y 

aprovechan poco el lugar donde viven. Frente al problema del desinterés de muchos 

alumnos por los contenidos curriculares ofrecidos en la escuela, se acostumbra a 

responder cambiando la metodología de enseñanza o aumentado el tiempo de 

abordaje de un contenido escolar. Sería más apropiado adecuar el tratamiento de los 

contenidos problematizándolos y dimensionando correctamente la relación entre la 

transmisión de la cultura y el itinerario educativo de los alumnos.   

En otros términos, la consideración del espacio y la inclusión del mismo y las prácticas 

culturales de los niños, sería el puntapié inicial en la construcción del curriculum de 

esas escuelas. Sin embargo, se sostiene una educación más basada en un curriculum 

monocultural (Gadotti, 1997) que privilegia lo delineado desde el plano nacional y 

jurisdiccional.  

La escuela de espacios rurales que enseña las primeras letras poco y nada combina 

en su curriculum, metodología o formación de los profesores con la realidad de los 

niños que asisten a ella, hijos de trabajadores de la tierra, sostiene Camini (2010) y 

esto guarda matices de similitud en las escuelas rurales analizadas.  

 

Una lectura sobre las relaciones espacio social ï escuela  

  

En las expresiones de los entrevistados, se avizora lo social, dando muestras de una 

cultura que se erige como fundamental, como válida. Se podría entender que realizan 

esfuerzos denodados por incluir a aquel alumno costero, colono, aun a sabiendas que 

los pequeños desconocen el valor concreto de esa educación para su vida cotidiana.   

En síntesis, es un deseo imperioso de compartir los mismos parámetros de vida. Los 

docentes anhelan que las familias realicen lecturas similares a las propias; ellos tienen 
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la idea de futuro como un ideal a construir desde la misma escolarización. Para las 

familias de algunos niños que asisten a estas escuelas, el futuro es algo que no se 

animan a pensar.  

Los contenidos que enseñan desde las escuelas, aquellos prescriptos desde el 

curriculum jurisdiccional y recreados en las planificaciones de cada uno de ellos, 

rivalizan con los saberes de los hombres y mujeres rurales. Y pierden la contienda! 

Expresiones en este sentido tiene Novaro (2006)  

 
 
Frente a los saberes escolares, los sujetos crean y recrean innumerables 
saberes llamados alternativamente previos, extraescolares, de la experiencia, 
de la vida) que creemos, deben entenderse como tales y encontrar un lugar 
en los espacios formativos. (Novaro 2006:57)  
 
 

Pero que encuentren un lugar en los espacios formativos, en el curriculum real de las 

escuelas no es sencillo. Al entender de Cantero, tanto la cultura rural como la urbano 

marginal demandan que los docentes realicen un descentramiento para el cual no 

están formados. Es decir, deben apartarse de las propias pautas para decodificar o 

comprender, las de los otros. (Cantero 2006)  

Se puede visualizar en estas escuelas a un alumno que se esfuerza por tender 

puentes entre su mundo de intereses y la escuela. Y es un constructor activo, potente, 

dice y haceéextiende su mano y une la escuela con su medio costero. Vincula las 

actividades productivas de su padre con su escuela. Él lo hace. Los comentarios que 

realizan en relación a las actividades agropecuarias y hortícolas de sus padre, el 

regalo de los productos obtenidos de su trabajo, el ofrecimiento a conocer su lugar, la 

alegría cuando llegan personas ajenas a su espacio. Los niños, esforzándose por 

congeniar dos espacios que parecen ser irreconciliables. Niños y niñas que perciben 

el desencuentro, la distancia; con herramientas válidas para la construcción de nexos.  

Todo esto da cuenta de sus intereses haciendo oír su voz, la voz que rescata su 

espacio, lo pone en valor y lo ofrece a los otros, quienes, con diferente discurso le 

intentan señalar otro mundo valioso, que él no lo puede percibir como tal.   

Los docentes en estas escuelas no pueden dar lugar a los saberes de ese otro, el 

alumno rural:  

 
En la escuela además, se registra una reiterada tendencia a construir un 
conocimiento sobre la sociedad, que en gran medida se legitima como 
verdadero afirmando referencias peyorativas a los conocimientos sociales de 
los alumnos (Novaro 2006:58).  
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 Los docentes tienen una visión minusválida del entorno, ponen en evidencia las 

carencias de los chicos y sus padres y están atravesados por el dolor que les provoca 

no sólo la falta de interés de los chicos por conocer otras cosas sino la falta de trabajo  

y sobre todo del trabajo asalariado en los papás y mamás de sus alumnos, asociando 

ese tipo de trabajo a la idea de futuro seguro. Esta es una representación particular 

de B, pero que resultó ser compartida por los demás entrevistados. El trabajo 

asalariado, aquel que otorga relación de dependencia, goza de reconocimiento entre 

los maestros.  

Otro entrevistado gira el ángulo hacia los sentimientos por las necesidades 

económicas que debe afrontar estas familias. Afirma que esto tiene incidencias en los 

pensamientos de los niños y en los hombres: El entrevistado al hablar, deja notar el 

dolor que le produce la pobreza material de sus alumnos y sus familias.  

 

Conclusiones  

  

De lo analizado se desprende que en los contextos rurales donde se asientan las tres 

escuelas objetos de análisis de este trabajo se dan situaciones de precariedad laboral 

y/o falta de trabajo. Los pobladores sufren grandes dificultades económicas debido a 

la no tenencia de la tierra, desempleo, changas ocasionales.  Todos los encuestados, 

tienen limitado acceso al capital cultural y social Existe escasa población de la cual la 

mayoría son personas mayores y pocos niños; casi no hay jóvenes, porque decidieron 

irse a construir su futuro a otras ciudades. El despoblamiento de los espacios rurales, 

la consecuente falta de trabajo y la baja matrícula de las escuelas son manifestaciones 

de un proceso histórico profundo donde lo local se entreteje con lo global.   

Los saberes de los pobladores no tienen lugar en el curriculum real, como tampoco lo 

tienen los procedimientos, los modos de desarrollar un oficio propio de los lugares 

costeros como lo es la construcción artesanal de canoas, el tejido de trasmallos, los 

conocimientos del río en relación a zonas de badeo y/o de pique, oficios o saberes 

que se despliegan a diario pero que no se los consideran valioso curricularmente. 

Tampoco se valora la cocina de los pobladores, abundante en platos realizados con 

pescado; ni las expresiones lingüísticas y discursivas de los pobladores. El contexto y 

su gente cobran cierta relevancia y forman parte del curriculum real, cuando lo 

prescripto en el curriculum jurisdiccional y/o nacional desde las Ciencias Naturales y/o 

Ciencias Sociales le otorga legitimidad. De esta manera, la construcción curricular, 
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proceso complejo que realizan las docentes, abrevia el contexto y las singularidades 

de la población residente y  la centralidad la tienen los contenidos  legitimados por la 

norma jurisdiccional  El curriculum real no registra la huella del espacio rural. Las 

docentes expresaron el distanciamiento o desinterés notorio de las familias en relación 

a los saberes que transmite la escuela. Indicaron como deseable que los niños 

permanezcan en el sistema educativo, como modo de ñsalir del lugar para ser alguien 

en la vidaò Sin embargo ellas, en entrevistas y grupo de discusi·n, tambi®n se 

mostraron, distantes de la cultura y los saberes que portan sus alumnos y las familias, 

De esta manera, se produce un desencuentro entre los modos de vida y los intereses 

de las familias por un lado y los deseos de los docentes en relación a ellos, por otro. 

Las docentes ubicaron la escuela de personal ¼nico en el lugar de la ñfaltaò porque no 

reúne todo el personal docente que tienen aquellas escuelas con una matrícula mayor, 

característica que en general, resulta coincidente con las escuela de los espacios 

urbanos El plurigrado posibilita el abordaje de contenidos a todos los niños de la 

escuela, con distintas complejidades en su tratamiento, según las apropiaciones de 

cada alumno.  

Pero entendiendo a ese espacio colectivo, plural que es el aula, como potente para 

generar situaciones de aprendizaje con los otros, independientemente de los años o 

de la gradualidad del sistema educativo en la que están registrados, queda 

despreciado. Pero las secciones múltiples en esas escuelas no se entienden como 

potencialmente valiosas por las docentes, sino como una barrera obstaculizadora de 

su desempeño docente.  

Las maestras no transforman en aspectos constitutivos del curriculum total ni real a 

las prácticas sociales o educativas acontecidas en los espacios sociales donde se 

ubican las escuelas.  Este modo descripto de visualizar y construir el curriculum 

necesita de la inclusión de los saberes del hombre costero y del chacarero acuñados 

durante décadas y aún centurias;    requiere de prácticas institucionales de los 

maestros y de los sujetos sociales de los entornos escolares, consideradas como 

parte de experiencias educativas que a su vez son decisivas en la construcción 

curricular (Cantero 2006).   

En este punto conviene recordar la conceptualización del curriculum total, el que 

puede ser entendido como toda la potencialidad educativa contenida en las prácticas 

escolares, desde su materialidad e intersubjetividad, desde lo manifiesto y lo oculto 

(Cantero 2006).  
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Podría afirmarse que a conciencia o no, esos docentes desaprovechan la situación 

que acontece en los parajes y en la colonia en relación a la falta de trabajo o a la 

migración de los jóvenes, nutriendo el curriculum total de la institución con prácticas 

políticas que indican modos posibles de estar situados en ese espacio social 

entendido como construcción histórica, pero también instalando la posibilidad de 

modificación, de cambio. La escuela encapsulada en sí misma no se nutre de ese 

contexto, no ofrece ni recrea alternativas de encuentros sociales o distracciones 

culturales que maticen la vida del costero, del colono, o que ofrezcan otros horizontes 

a partir de los cuales mirar el propio. Así la escuela tiene una relación esquiva, un 

desencuentro entre ella y el contexto. El curriculum de esas escuelas podría nutrirse 

de la riqueza y variedad de prácticas que llegan a los niños y las familias, con una 

potencialidad educativa importante. Se ubican en el plano de lo asistencial, en el lugar 

de la ayuda al otro, donde la politicidad de esas prácticas sociales no tiene visibilidad 

curricular. No se constituyen en tanto experiencias capaces de generar autoconciencia 

y estima de la propia valía. (Cantero 2006). Es decir, no son incluidas ni recreadas en 

el curriculum total de las escuelas porque los docentes no las consideran en su 

potencialidad.  

Cuanto más el afuera esté presente al interior de la escuela, más experiencia 

educativa, sostienen Duschatzky y Aguirre (2013). Otra escuela rural de personal 

único es posible, si se presta más atención a ciertas experiencias que no sólo 

interpelan la existencia disciplinaria sino que fundan su singularidad al hallar  signos 

que la impulsan al encuentro en nuevas construcciones, nacidas de problemas 

comunes con la mirada puesta en posibles diálogos que sellen encuentros y que 

gesten esperanzas.  
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Resumo  

Essa comunicação trata de uma pesquisa a respeito das Representações Sociais dos 
Educadores dos CEFFAôs (Centros Familiares de Forma«o em Altern©ncia) sobre 
processos de ensino/aprendizagem. Destaques para a educação em geral, 
aprendizagem e ensino ganham conotação primordial quando relacionadas à 
Educação do Campo, produzida na contramão dos sistemas educativos 
convencionais. Historicamente a abordagem psicológica e educacional humanista foi 
apropriada pelos CEFFAôs em suas formas de aprender e ensinar. Ao chegar ao norte 
capixaba via movimentos sociais que lutam para avançar nos processos de 
transforma«o social, os CEFFAôs questionam a base humanista como suficiente para 
lidar com o contexto em que estão inseridos. Os educadores possuem a concepção 
humanista, explicitamente desenvolvida no referencial te·rico dos CEFFAôs, na 
formação preparatória para ingresso, na formação continuada, nas indicações 
metodológicas e didáticas e na experiência acumulada em 80 anos do movimento, 
enquanto a concepção interacionista é massificada como indicativo para o 
desenvolvimento da Pedagogia da Altern©ncia dos CEFFAôs neste contexto. Essa 
situação desequilibra práticas e saberes consolidados dos educadores, pois atuam 
orientados por referenciais teóricos diferenciados em termos de pressupostos 
epistemológicos, princípios e metodologias. Diante do dilema propomos o problema: 
Como estes educadores estão elaborando seus saberes e práticas nos CEFFAôs em 
um contexto com diferentes orientações teóricas? Para analisar a questão 
referenciamos a teoria das Representações Sociais, de Moscovici, por entender que 
pesquisamos formas de pensar, sentir e agir de sujeitos que estão vivenciando 
situações que lhes demandam tomar decisões, assumir conflitos, lidar com saberes já 
consolidados e construir novos saberes. Para coletar dados utilizamos questionários 
estruturados e entrevistas semi-padronizadas com lógica discursiva. O tratamento dos 
dados segue o Método Global do Conhecimento, de Marx, que pressupõe 
organização, problematização e interpretação. Os resultados preliminares indicam 
três posições na composição e organização das Representações Sociais. Uma é a 
manutenção da Representação, que se caracteriza como fuga do desafio; outra é a 
de desequilíbrio, que ocorre com educadores que buscam formas de ajustar seus 
antigos conhecimentos aos novos, diante do desafio apresentado; a terceira aborda 
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os que ressignificaram seus saberes, formas de sentir, pensar e agir a partir de um 
novo referencial, equilibrado momentaneamente. 
 
Abstract 

This communication addresses a research about the Social Representations of 
theteaching/learning processes by the CEFFAôs Educators (in Portuguese: Centros 
Familiares de Formação em Alternância). In Countryside Education, the 
teaching/learning processes occupy a central role and are quite different from the 
conventional educational systems. The humanist approach (both psychological and 
educational) was historically employed by the CEFFAs in its forms of teaching and 
learning. When the CEFFAs arrived to the north of the state of Espírito Santo (in Brazil), 
the CEFFAs questioned the humanist base as sufficient to address the context they 
were inserted in. The educators have a humanist conception, explicitly developed in 
the CEFFAôs theoretical referential, in the preparatory formation for entrance, in the 
continued formation, in the methodological and didactical indications, and in the 
cumulative experience of a 80-year movement, while the interactionist conception is 
largely employed as indicative for the development of the CEFFAôs pedagogy of 
alternating in this context. This situation unbalance knowledge and practices 
consolidated by educators, mainly because the act guided by distinct theoretical 
references in terms of epistemology, principles and methodologies. Given this 
dilemma, we propose the problem: How these educators are elaborating their 
knowledge and practices in the CEFFAs in a context with different theoretical 
orientations? To analyse this question, we reference the theory of Social 
Representations of Moscovici, because we understand that we research forms of 
thinking, feeling and acting of the subjects that are facing situations that demand taking 
decisions, assuming conflicts, face with consolidated knowledge, and build new 
knowledge. To collect the data, we used structured questionnaires and semi-structured 
interviews with discursive logic. To analyse the data, we apply the Global Knowledge 
Method, of Marx, that presuppose organization, questioning, and interpretation. The 
preliminary results indicate three positions in the composition and organization of the 
Social Representations. One of them is the maintenance of the Representation, which 
is characterized as escape of the challenge; another one is the unbalance, which 
occurs with educators that seek ways to adjust their old knowledge to the new ones, 
given a challenge; and the third is about the ones that reframed their own knowledge 
and forms of feeling, thinking and acting, from a new referential, momentarily balanced. 
Palavras-chave: processos de ensino/aprendizagem; educadores; representações 

sociais; pedagogia da alternância; educação do campo. 

Keywords: Teaching/learning processes; educators; social representations; 

pedagogy of alternating; countryside education 
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Essa comunicação objetiva o debate acerca de uma pesquisa em andamento no 

Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da 

Universidade Federal de Minas Gerais, linha de pesquisa: psicologia, psicanálise e 

educação, realizada pelo mestrando Roberto Telau e sua orientadora, a Professora 

Doutora Maria Isabel Antunes-Rocha. A pesquisa tem como objetivo compreender o 

processo de construção das Representações Sociais dos educadores que atuam com 

a Pedagogia da Altern©ncia nos CEFFAôs (Centros Familiares de Formação em 

Alternância) na região norte do Estado do Espírito Santo sobre os processos de 

ensino/aprendizagem.  

Para isso, os pesquisadores responsáveis se propõem a apreender e sistematizar 

como os educadores dos CEFFAôs constroem saberes e pr§ticas sobre os processos 

de ensino/aprendizagem; identificar como esses educadores vivenciam os desafios 

de alterar suas Representações Sociais sobre processos consolidados de 

ensino/aprendizagem; e analisar as articulações relacionadas do tempo de 

experiência, gênero, idade, inserção em movimentos sociais, formação inicial e 

continuada com o desenvolvimento dos seus saberes e práticas. 

A pesquisa est§ sendo desenvolvida com educadores dos CEFFAôs localizados na 

região norte do Estado do Espírito Santo. Esses Centros são atualmente compostos 

por oito EFAôs (Escolas Fam²lias Agr²colas) ligadas ¨ mantenedora filantr·pica 

MEPES (Movimento de Educa«o Promocional do Esp²rito Santo), quatro EFAôs 

ligadas ao poder p¼blico municipal e treze ECORôs (Escolas Comunit§rias Rurais), 

sendo doze mantidas pelo poder público de distintos municípios do norte capixaba e 

uma, pela SEDU (Secretaria de Estado de Educa«o). Esses vinte e cinco CEFFAôs 

estão articulados política e pedagogicamente em torno da RACEFFAES, que entre 

outros serviços, articula os processos de formação continuada dos educadores. 

Adotamos a pesquisa qualitativa que, de acordo com BOGDAN e BIKLEN (1994, p. 

47 ï 50), caracteriza-se por: 1 - ter como fonte de dados não a simulação em 

laboratório, mas o próprio ambiente natural onde as situações se desenvolvem 

cotidianamente; 2 ï ser descritiva, pois prima em compreender os fenômenos em toda 

a sua riqueza de detalhes; 3 ï considerar o processo mais importante que o produto 

ou o resultado desses processos; 4 ï predomínio da indução para que as conclusões 

possam ser tiradas a partir do agrupamento dos dados em seu percurso; e 5 ï dar 

importância ao significado abstraído das diferentes formas de entender e interpretar o 

sentido das coisas. 
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O Método Global do Conhecimento, de Marx, organizado por Saviani (2005/2006), é 

o caminho processual que estamos percorrendo para o desenvolvimento de cada uma 

das fases e para o desenvolvimento geral da pesquisa. O método Global do 

Conhecimento consiste em analisar os dados levando em consideração que todo o 

seu percurso constituinte e suas determinações são frutos de processos históricos 

carregados de relações sociais, ideológicas, políticas etc. O método proposto busca 

captar as determinações da forma como elas se manifestam na realidade, 

problematizando-as de forma que se tornem objetos de análise, passíveis de 

tratamento científico; na sequência a análise possibilita a formulação de 

generalizações que explicam as determinações extraídas da realidade. Nesse 

momento, chega-se ao ponto onde os fenômenos podem ser explicados, mas também 

ao estágio em que as generalizações podem ser o ponto de partida para um novo 

processo analítico. Portanto o Método Global do Conhecimento é cíclico tanto em seu 

percurso, quanto em suas possibilidades de avanço em novas pesquisas. 

Optamos pelo Método Global do Conhecimento como guia da pesquisa, pela sua 

similitude com vários objetos, contextos e teorias, como a Pedagogia da Alternância 

desenvolvida pelos CEFFAôs, a Pedagogia de Paulo Freire, as teorias de Gramsci, a 

Teoria das Representações Sociais de Moscovici, a abordagem Piagetiana e a 

histórico-cultural de Vygotsky. 

Para a organização das determinações abstratas utilizamos de um questionário 

estruturado que foi entregue, via e-mail pessoal e da escola onde atua cada educador 

a um público de 180 pessoas. Destes, tivemos retorno de 103. Ele teve como 

finalidade elaborar um perfil dos educadores em relação a sua formação, experiências 

profissionais anteriores, campos de atuação no CEFFA, tempo de serviço e dados de 

identificação pessoal, como idade, endereço, contatos, etc. Posteriormente, este perfil 

nos auxiliou na seleção dos 15 sujeitos que foram entrevistados como amostragem 

representativa dos diversos perfis de sujeitos. 

As entrevistas foram do tipo semi-padronizadas, que, segundo Flick (2004, p. 95) são 

uma técnica específica das entrevistas semi-estruturadas que são utilizadas quando 

se pretende reconstruir teorias subjetivas dos entrevistados, ou seja, a ñreserva 

complexa de conhecimentosò que algu®m possui, geralmente, foi produzida pela 

experi°ncia. Estes conhecimentos s«o mencionados de formas ñexpl²citas e 

imediatas, as quais ele (o entrevistado) pode expressar espontaneamente ao 
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responder a uma pergunta aberta, e que são complementadas por suposições 

implícitas. 

Para Arruda (2005, p.241), ñA prefer°ncia pelas entrevistas semi-estruturadas é 

conseqüente com a premissa de que a conversação é um dos espaços privilegiados 

do surgimento da representação social, e que este tipo de instrumento (...) é o que 

mais se aproxima de estabelecer algo semelhante a uma conversaò  

Por isso, nas entrevistas, procuramos construir uma lógica discursiva, a fim de que o 

entrevistado pudesse, a partir de seus relatos de experiência, dispor dos processos 

históricos de constituição de suas formas de pensar, sentir e agir sobre os processos 

de ensino/aprendizagem, objeto da presente pesquisa. Estes processos, por sua vez 

estarão ancorados em determinados valores que só poderão ser elucidados diante 

dos relatos narrativos. De acordo com Antunes-Rocha (2012, p. 109)  

 
 

As representações sociais são formas de conhecimento que contêm 
elementos produzidos em tempos remotos e atuais. Isso significa que 
na estruturação do conteúdo cabe ao pesquisador definir seu 
percurso: quanto mais se detiver no tempo longo estará se 
aproximando das permanências que formam os núcleos mais 
estáveis; quanto mais se detiver no aqui-agora se defrontará com a 
diversidade e com o movimento. 
 
 

No momento atual da pesquisa nos debruçamos sobre a fase das problematizações 

e a das determinações abstratas. A primeira diz respeito ao trabalho que tivemos de 

tabulação dos dados do questionário, digitação do conteúdo gravado em áudio das 

entrevistas, leitura flutuante e leitura e exame sistemático para criar e analisar a 

recorrência dos indicadores temáticos; e criação das categorias e subcategorias, a 

partir do exame de recorrência e do agrupamento dos indicadores temáticos. A 

categorização está sendo aqui utilizada como meio de integrar e diferenciar os dados, 

possibilitando o esboço e uma visualização das formas de sentir, pensar e agir dos 

educadores sobre os processos de ensino/aprendizagem.  

A segunda diz respeito ao tratamento analítico dos dados categorizados, a fim de 

alcançar a algumas conclusões sobre o objeto da pesquisa. Esta fase está sendo 

marcada por um maior detalhamento e planejamento do trabalho, pois comporta um 

exercício de análise de discurso. 

Ensino/aprendizagem é um tema de destaque para a educação em geral, mas ganha 

uma conotação primordial ao tratarmos destes processos nas práticas desenvolvidas 
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pelos CEFFAôs, pois estes produziram sua hist·ria e seu m®todo na contram«o dos 

sistemas convencionais de educação, especialmente pelo fato de que esses deixaram 

os camponeses de fora de suas escolas.   

A origem dos CEFFAôs se d§ na Frana, em meados da d®cada de 30 do s®c. XX. A 

experiência educativa realizada em Alternância desenvolveu-se no período entre as 

guerras mundiais e a recessão. Segundo Silva (2003, p. 43 ï 44) a França vivia uma 

situação bastante difícil, na qual o desafio básico era a reconstrução social e 

econômica da sociedade. A realidade do campo era marcada por um grande número 

de pequenas propriedades agrícolas onde a mão de obra era predominantemente 

familiar. Em vários aspectos, inclusive na educação, a população rural vivia em um 

completo abandono.  

Diante de tal situação não restavam muitas alternativas aos agricultores. Ficariam no 

campo e conviveriam com o analfabetismo ou praticariam o êxodo rural em busca de 

escolas na cidade. Porém, agricultores ligados a Secrétariat Central d'Initiatives 

Rurales ï SCIR (Secretaria Central das Iniciativas Rurais), ao movimento Sillon e à 

A«o Cat·lica reverteram essa situa«o criando os primeiros CEFFAôs, denominados 

Maisons Familiales Rurales (Casas Familiares Rurais). Nessas Casas os filhos dos 

agricultores estudavam em períodos que se intercalavam com o trabalho nas lavouras, 

o que possibilitava sua freqüência. A orientação pedagógica do Centro era a 

agropecuária, o que gerava o interesse pelo estudo.  

Os fundadores das Casas, conforme Gimonet (2007, p. 21), não tinham nenhum 

passado institucional ou pedagógico. Apoiavam-se ideologicamente nos movimentos 

aos quais se filiavam e estes, por sua vez, se propunham a realizar uma formação que 

qualificasse os agricultores para criar e gerenciar, de maneira autônoma, seus 

sindicatos e suas cooperativas, de modo a não serem influenciados pelo movimento 

comunista (RIBEIRO, 2008, p. 34). Eram, segundo Begnami (2003, p. 21), devido à 

conjuntura política e econômica da época, ligados ao pensamento social e às 

propostas da democracia cristã; embrenhavam-se nas idéias do pensamento social 

crist«o ñconciliadorò, como via ¨s diverg°ncias das id®ias socialistas e liberais 

capitalistas.  

A ligação do catolicismo ao movimento da Pedagogia da Alternância foi muito forte 

em sua genealogia (CHARTIER, 1986 in RIBEIRO, 2008, p. 33). Essa relação 

ideol·gica que marca o in²cio das experi°ncias dos CEFFAôs n«o demora para ser 

abalada. No início dos anos de 40 houve o que Chartier (in SILVA, 2003, p. 51) 



 

 799 

chamou de ñdesconfessionaliza«o do movimento popular das fam²liasò. 

Descontentes com os rumos que o movimento tomava sob a direção de sacerdotes 

da igreja católica, e sensibilizados com a vasta expansão das Casas pelo território 

francês, as famílias fundam em 1942, a União das Maisons Familiales Rurales ï 

UMFRs, por onde seriam, elas mesmas, as gestoras do movimento. Esse marco 

hist·rico representou uma ñbusca de fidelidade aos princ²pios originais das Maisons 

Familiales Rurales e a realização de esforços para garantirem uma independência do 

movimento em rela«o ao Estado e ¨ Igrejaò. Por®m essa ruptura administrativa, n«o 

alterou as estruturas humanistas inaugurais do movimento. Segundo Telau (2012, p. 

29 - 30), tal ligação marca profundamente o pensamento pedagógico do movimento. 

Segundo Silva (2003), auxiliados por instituições de caráter humanista (Movimento 

Sillon e A«o Cat·lica) os CEFFAôs encontraram as chaves para alcanar seus 

objetivos, ou seja, uma educação que ajudou os jovens camponeses a desenvolver 

os seus conhecimentos, amar o campo e evitar o êxodo rural. Por isso as formas de 

pensar, sentir e agir das lideranças e dos educadores destes Centros foram 

estruturadas em núcleos consistentes, fortes e protegidos, pois representavam uma 

alternativa ao modelo excludente e precário de educação rural e da vida camponesa 

como um todo. 

Houve a partir da fundação da UMFRs a contratação de profissionais diretamente 

ligados à educação e à pedagogia, o que gerou, conforme Nosella (1977/2007, p. 22) 

uma ñpedagogiciza«oò do movimento, dando a ele um quadro te·rico e t®cnico mais 

formal. 

A maior colaboração nesse aspecto foi a do educador Andre Deffaure, que 

sistematizou a prática pedagógica das primeiras Casas, dando a elas uma roupagem 

mais científica, com suas colaborações no campo da pedagogia e da psicologia. 

Nitidamente explicitado pela literatura francesa (DEFFAURE, 1985/1993), (MFR ï 

France - 2014), (MAROIS, 2008) à cerca das MFR, mas pouco conhecido no Brasil, 

Deffaure é um grande estudioso e defensor da pedagogia humanista.  

Deffaure estudou no Instituto de Psicologia de Sorbonne no início dos anos 50, onde 

conheceu Roger Cousinet, um dos fundadores do movimento da Escola Nova. ñEste 

encontro oferece a Andre Deffaure, que já conhecia este movimento por Henri Wallon 

e Jean Robert, uma oportunidade para reforçar os contatos com o ensino mais 

din©mico franc°s e poder participar de confer°ncias, dias de estudo e est§giosò. 

(MAROIS, 2008, p.2) 
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Os contatos entre Cousinet e Deffaure, e, consequentemente com as MFRs, não se 

restringiram à universidade. O próprio Cousinet se aproximou das MFRs na França. 

Segundo Marois (2008, p. 3) ele escreve o prefácio de um artigo de Deffaure intitulado 

Pour une p®dagogie de lôenseignement agricole, publicado no número 79 da revista 

EcoleNouvelle Française, em 1960, onde demonstra sua admiração pelo trabalho 

desenvolvido nas Casas e pelo envolvimento das famílias no projeto; participa das 

assembléias gerais da UMFR e assessora os momentos de formação dos educadores 

de 1955 ¨ 1965. ñSua presena marcou os monitores, pois levou-os a refletir sobre a 

sua abordagem, desafiando-os a perceber a influência que tinham da educação 

cl§ssica, sem perceber as vantagens que a altern©ncia lhes ofereciaò (MAROIS, 2008, 

p. 2) 

Palavras - chave para o movimento da Pedagogia da Alternância que se ressaltam 

até os dias atuais em relação aos seus processos de ensino/aprendizagem, como 

motivação, interesse, curiosidade, aprendizagem ativa, investigação e trabalho em 

grupo provavelmente devem muito a essa aproximação do movimento CEFFA com a 

corrente humanista da psicologia e da educação já nos anos 40. 

A experiência das Casas francesas expandiu-se nos anos 50 e 60, chegando ao 

Brasil, no Estado do Espírito Santo, em 1969, denominada Escolas Famílias Agrícolas 

(EFAs), por intermédio da Itália.  

Na Itália, segundo Nosella (1977/2007), a Maison Familiar Rural passou a chamar-se 

Scuola della Famiglia Rurale. Diferentemente da experiência original, nasce aliada ao 

Estado, à formação tecnicista e retoma a aliança com a igreja. Esses aspectos criaram 

dificuldades estruturais ao movimento CEFFA na Itália. Segundo Pessotti (1978, in 

CRUZ 2010, p. 414) a orientação de políticos, bem como o apoio da igreja católica, 

criaram mecanismos que dificultaram a participação e o envolvimento das famílias, as 

tratando como expectadoras. 

Se no final da década de 60 as Escolas Famílias Agrícolas capixabas em muito se 

aproximavam político-pedagogicamente da experiência italiana, já nos anos 80 esse 

cen§rio se desestrutura, pois as EFAôs criadas no norte do Estado nascem em meio ¨ 

efervescência dos movimentos sociais ligados à reforma agrária, do reconhecimento 

dos territórios quilombolas, da organização da agricultura familiar e do enfrentamento 

das organizações da sociedade civil contra o avanço dos monocultivos de eucalipto, 

cana-de-açucar e gado de corte e seu aparato agroquímico e fundiário.  
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Devido a esse dinamismo histórico que perdura até a atualidade e aos novos desafios 

que vive o campo em seus processos de luta social, vivemos no Estado do Espírito 

Santo um momento em que a realidade da educação do campo exige das 

organizações sociais ordenar ações mais consistentes em vista de avançar para 

processos de transformação social. Dessa forma, os educadores são inferidos a 

questionar a base humanista como pressuposto suficiente para lidar com estes novos 

desafios que a educação e o campo trazem para a escola e se apropriar de um novo 

referencial para embasar o trabalho dos CEFFAôs. 

Se de um lado esses educadores ancoram suas práticas na concepção humanista, 

explicitamente desenvolvidas no referencial te·rico dos documentos dos CEFFAôs, na 

formação preparatória para ingresso e na formação continuada, nas indicações 

metodológicas dos materiais didáticos, e na própria experiência acumulada pelo 

movimento em quase 80 anos de existência, por outro lado, têm a concepção 

interacionista, vivenciada por muitos educadores nos cursos de magistério, 

pedagogia, licenciatura, nas universidades e também discutida, refletida e massificada 

pelas formações e envolvimento social a que estão participando, dentre as quais, o 

programa de formação promovido pela RACEFFAES (Regional das Associações dos 

Centros Familiares de Formação em Alternância do Espírito Santo) como indicativo 

para o desenvolvimento da Pedagogia da Altern©ncia dos CEFFAôs.  

Pela caracter²stica humanista ao qual se baseiam os CEFFAôs os processos de 

ensino/aprendizagem se centram muito no método e nos estudantes. Porém, diante 

de uma necessidade de reelaboração dos pressupostos teóricos e epistemológicos 

para responder as demandas dessa realidade dinâmica, torna-se imperativo o debate 

sobre o educador. Como aprende? Como ensina?  

Essas preocupações são centrais, uma vez que para a abordagem interacionista, as 

experiências prévias que possuímos, novas informações e as formas como essas 

informações são apreendidas são fundamentais para a construção do conhecimento. 

Percebemos que esta situação provoca inquietações nas práticas e saberes dos 

educadores, pois vivenciam o desafio de realizar uma educação emancipatória 

orientados por dois referenciais teóricos que são diferenciados em termos dos 

pressupostos epistemológicos, princípios e conceitos básicos, bem como pelas 

metodologias derivadas. Acrescenta-se a isto a experiência escolar dos educadores, 

que em sua maioria vivenciaram modelos diretivos, autoritários e conteudistas. Disso 
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resulta a questão central da pesquisa: como esses educadores estão elaborando seus 

saberes e pr§ticas nos CEFFAôs em um contexto com diferentes orientações teóricas? 

Para analisar esta questão estamos nos referenciando na abordagem teórica das 

Representações Sociais (MOSCOVICI, 2012), por entender que estamos 

pesquisando formas de pensar, sentir e agir de sujeitos que estão vivenciando 

situações que lhes demandam tomar decisões, assumir conflitos, lidar com saberes já 

consolidados e construir novos saberes. Para tanto, estamos abordando a dimensão 

processual da Teoria das Representações Sociais, que busca, segundo Sá (1998, p. 

62) ñuma explicação própria para o processo de construção ou gênese das 

representa»esò e se caracteriza por constituir ñuma modalidade de saber gerada 

através da comunicação na vida cotidiana, com a finalidade prática de orientar os 

comportamentos em situações sociais concretasò e pelo ñprinc²pio da ótransforma«o 

do não-familiar em familiarô, pelo qual se explica a forma«o das representa»es 

sociaisò (SĆ, 1998, p. 68).  

Nesse sentido nossa preocupação é com os processos pelos quais estão passando 

os educadores, sujeitos dessa pesquisa, diante de situações que desafiam saberes 

historicamente estabelecidos e consagrados.  

Portanto, um estudo sobre como os educadores constroem seus saberes e fazeres 

cotidianos e como vivenciam mudanças tão profundas em formas consolidas de 

ensinar e aprender tende a ser um instrumento significativo para as orientações do 

movimento CEFFA e da Educação do Campo em geral, tanto em relação à formação 

docente, como também em relação à formulação de seus fundamentos. 

Isso porque durante anos a educação nas escolas rurais se propôs a acatar 

satisfatoriamente ao contexto econômico e político da escravidão, do latifúndio, da 

monocultura e do agronegócio, por isso, sua organização didático-pedagógica 

permaneceu fiel aos preceitos do ensino diretivo, da instrução mínima, dos conteúdos 

distanciados da realidade e dos sujeitos do campo, da avaliação quantitativa e 

punitiva, da criação e sustentação da dicotomia campo-cidade; características essas, 

que aliaram a chamada ñescolinha da roaò a um projeto de determinismo social, 

econômico e político. 

Porém, a partir dos anos 70, os movimentos sociais do campo iniciaram um processo 

de resignificação de suas escolas por entenderem que elas são um centro de 

produção de suas identidades, subjetividades, lutas e de confirmação de sua 

territorialidade. Por isso a Educação do Campo é ontologicamente uma disputa por 
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ocupar um local de profunda contradição social e por tencionar constantemente essa 

lógica escolar socialmente constituída e cristalizada. 

Os resultados ainda são preliminares, mas estamos constatando que as 

representações sociais dos educadores estudados nessa pesquisa são 

profundamente implicados pelo dinamismo social a que estão inseridos, de um lado 

pela própria organização da Pedagogia da Alternância que reestrutura a lógica e a 

cultura escolar hegemônica e por outro por uma sequência de inferências que sofrem 

cotidianamente esses educadores, sejam do sistema escolar, da multiplicidade sócio-

cultural que configura a identidade camponesa na atualidade, pela tecnologia 

educacional, etc. 

Porém, o desafio diante da inferência não resulta de processos similares ou lineares 

na composição e organização das Representações Sociais. Diante dessas situações 

prevalece entre os educadores três posições típicas da Teoria da Representação 

Social estudadas pela abordagem processual.  

A primeira é a de manutenção da Representação Social, que se caracteriza como fuga 

do desafio; a segunda é a de desequilíbrio, que se ocorre em situações onde as 

pessoas estão buscando formas de ajustar seus antigos conhecimentos aos novos, 

dadas pelo desafio apresentado pela realidade; e a terceira, aborda as pessoas que 

avançaram na segunda posição, ou seja, ressignificaram seus saberes, suas formas 

de sentir, pensar e agir a partir desse novo referencial, equilibrado 

momentaneamente. 

A primeira posição é um arranjo de retaguarda na Representação Social, ou seja, os 

educadores que constituem essa abordagem negam a pressão a qual estão sendo 

submetidos, ancorando sua Representação sobre ser educador numa visão 

messiânica, saudosista e depreciativa da atividade. Prevalece entre esse grupo 

algumas características nem sempre comuns, mas que revelam um mesmo estágio 

na constituição da Representação. Se por alguns membros desse coletivo são comum 

os discursos da não explicitação dos desafios e uma ultra valorização de sua atividade 

e dos resultados alcançados por mérito e esforço pessoal, por outros há a prevalência 

de um pessimismo estagnante. Os problemas são explicitados com uma ênfase 

tamanha, que se tornam imutáveis, inexeqüíveis. Em ambos os casos os educadores 

têm forte apego ao passado, ora como referência, onde têm se baseado para um 

trabalho mais qualitativo, ora como um tempo de êxito que se perdeu. Esses últimos 

geralmente relacionam sua atividade docente no passado como uma missão, de onde 
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não foram medidos esforços e muitos sacrifícios, recompensados pela satisfação de 

fazer o bem e cumprir um certo dever.  

Esses discursos revelam que o núcleo da Representação Social desses educadores 

está muito consistente e protegido de alterações. Esses educadores acomodam seus 

valores, suas crenças em situações acabadas, perfeitas, portanto, dificilmente 

questionáveis e passíveis de alteração. Assim sendo, também são Representações 

que pouco têm a contribuir para a materialidade da Pedagogia da Alternância no 

contexto da educação do campo que precisa ser dinâmica para atender à demanda e 

anseio social de transformação na estrutura social, econômica e cultural da região. 

Seus otimismos e pessimismos exacerbados são posições estanques, porém de não 

neutralidade, visto que tanto viver das boas lembranças quanto da falta de perspectiva 

assumem uma posição de manutenção da ordem vigente.  

A segunda posição é composta pelo grupo de educadores que aderem aos desafios 

apontados pelo cotidiano. O dilema principal desse grupo é como lidar com os 

processos de ensino/aprendizagem na Educação do Campo diante de uma conjuntura 

social, econômica e cultural dos estudantes extremamente diversificada. Esse desafio 

existe porque esses educadores constituíram núcleos consistentes em suas 

Representações Sociais de campo e de camponês ligados aos conceitos e práticas 

da produção primária, artesanal, familiar e laboriosa, principalmente. Porém com o 

avanço do desenvolvimento econômico no campo que vem ocorrendo na ultima 

década, dois fatores de relevância têm destaque. Um é que o campo dos pequenos 

agricultores, da agroecologia, também se diversificou em atividades, oportunidades, 

acessibilidade, renda, etc. Isso trouxe para o cenário agrícola novos hábitos, novos 

domínios, novos valores que são do ponto de vista daquela Representação Social, 

incompatíveis. Outro destaque é para o campo do agronegócio que também se 

fortaleceu, o que acirrou ainda mais a disparidade entre os mais ricos e os mais 

pobres. Assim os latifundiários cada vez mais se assemelham à empresários e os 

trabalhados (assalariados rurais, meeiros e diaristas), ainda mais à empregados, pois 

a expropriação dos meios produtivos e da força de trabalho se intensifica rápida e 

largamente. 

Os resultados disso é a inversão contextual que se vê na área de abrangência dos 

CEFFAs: os trabalhadores que moravam em casas cedidas pelos fazendeiros, 

habitam hoje vilas rurais, onde assumem despesas que antes não possuíam, como 

aluguel, transporte, água, taxas de saneamento, iluminação pública, coleta de lixo, 
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etc; devido ao aumento das despesas outras pessoas da família ingressam no 

mercado de trabalho, como mulheres, crianças e idosos; as vilas rurais têm se tornado 

espaços propícios para práticas ilícitas e/ou criminosas como uso de drogas, roubos 

e  prostituição infantil, alcoolismo, a violência doméstica, etc. 

Nessa configura«o da realidade, CEFFAôs t°m sido espaos onde se concentram os 

diversos estratos sociais e essa confluência constitui o ponto central de entendimento 

dessa segunda posição de Representação Social de educadores. Esse é o grupo que 

representa a maioria dos entrevistados. Eles se encontram em distintos estágios, mas 

se integram a esse coletivo, essencialmente, por aderir ao desafio imposto pela 

realidade como desafio seu. É comum entre esse grupo os discursos de que é preciso 

mudar a forma de agir, de que a escola precisa ser um espaço não de instrução, mas 

de mobilização social, que seu papel enquanto educador é determinante nessa 

ressignificação da escola. 

A terceira posição é a que congrega o menor número de educadores entre os 

entrevistados e se caracteriza como os que já avançaram dessa segunda posição e 

acomodaram razoavelmente sua Representação Social sobre aprender e ensinar em 

práticas mais construtivistas.  

Esse grupo não se caracteriza como quem inventou uma fórmula, mas com os que 

têm pensado e exercitado a Pedagogia da Alternância de forma mais complexa. 

Assim, suas formas de pensar, sentir e agir têm se aproximado mais de uma educação 

contextualizada, significativa e conscientizadora.  

Entre esses educadores, todos citaram em seus discursos, explicitados nas 

entrevistas, que têm buscado inspiração na Pedagogia de Paulo Freire. Dois citaram 

também Piaget e Vygotsky. Todos citaram também que as formações da 

RACEFFAES têm colaborado para que pensem e ajam dessa forma. Todos 

explicitaram a importância dos movimentos sociais nesse processo, alguns se 

envolvendo com eles diretamente e outros incentivando ou provocando a aproximação 

destes com os CEFFAôs onde atuam. 

Dessa forma, podemos constatar que os educadores dos CEFFAôs constituem suas 

Representações Sociais a partir das pressões que sofrem cotidianamente e que 

tencionam estruturas previamente estabelecidas que não são mais suficientes para 

lidar com os novos desafios da realidade. A Representação Social vista numa 

perspectiva processual, não é uma escolha que o sujeito faz, especialmente quando 

os desafios do cotidiano são consistentes, perenes e impostos por inferência. 
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Portanto, não há um consenso entre os sujeitos pertencentes a um grupo sobre a que 

Representação objetivar coletivamente. Mas uma Representação Social também não 

é involuntária ou inconsciente. Ela se constrói nas relações conflituantes entre núcleos 

estabelecidos em outros tempos e experiências com as novas informações que o 

sujeito adquire do relacionamento social, de leituras, formações, enfim, o processo de 

ressignificação de uma Representação é sempre próprio, mesmo que derive de um 

pensamento mais coletivo que individualizado, o que explica variações nas formas 

como estes educadores lidam com desafios semelhantes. 

Os resultados prévios da pesquisa já nos indicam essas dimensões da 

Representação, porém, falta-nos ainda, percorrer outros caminhos para buscar 

analisar os processos de ancoragem a que se remetem esses educadores. Por isso 

os passos conclusivos a que nos dedicaremos a partir da agora, serão os de analisar 

as articulações relacionadas do tempo de experiência, gênero, idade, inserção em 

movimentos sociais, formação inicial e continuada com o desenvolvimento dos 

saberes e pr§ticas dos educadores dos CEFFAôs. 
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Resumo:   
 
O presente artigo descreve o contexto socioeducacional do município de Canoinhas 
(SC) e os avanços educacionais obtidos pela implantação da política pública da 
educação do campo. A criação do programa de educação do campo foi à alternativa 
para implantar uma educação contextualizada e que atendesse as especificidades 
das comunidades integradas no território rural do município estudado. Com o Decreto 
Municipal nº 272, de 28 de dezembro de 2010, instituindo o Programa Interdisciplinar 
de Educação do Campo assumiu sua natureza de política pública ao implantar as 
Diretrizes Operacionais e Curriculares abrangendo a Educação Infantil, Ensino 
Fundamental e Educação de Jovens e Adultos no âmbito do sistema municipal de 
ensino de Canoinhas. E posteriormente integrando a organização na Lei Municipal de 
Sistema de Ensino de Canoinhas, nº 4.851/2011 e na Lei complementar nº0038 de 
14/11/2011 de Cargos Carreira e Salários do Magistério municipal, garantindo a 
perenidade do trabalho educacional voltado para a realidade do campo.  
 

Resumen  
 
El presente artículo describe el contexto socioeducacional del municipio de Canoinhas 
(SC) y los avances educacionales obtenidos por la implantación de la política pública 
de la educación del campo. La creación del programa de educación del campo fue a 
la alternativa para implantar una educación contextualizada y que atendiera las 
especificidades de las comunidades integradas en el territorio rural del municipio 
estudiado. Con el Decreto Municipal nº 272, de 28 de diciembre de 2010, instituyendo 
el Programa Interdisciplinar de Educación del Campo asumió su naturaleza de política 
pública al implantar las Directrices Operacionales y Curriculares comprendiendo la 
Educación Infantil, Enseñanza Fundamental y Educación de Jóvenes y Adultos en el 
ámbito del sistema municipal de enseñanza de Canoinhas y posteriormente 
integrando la organización de la Ley Municipal de Sistema de Enseñanza de 
Canoinhas, nº 4.851/2011 y la Ley complementaria nº 0038 de 14/11/2011 de Cargos 
Carrera y Salarios del Magistério municipal, garantizando la perenidade del trabajo 
educacional vuelto para la realidad del campo. 
Palavra-Chave: Educação do Campo, Política Pública, Desenvolvimento Educacional 
Palabra Clave: Educación del Campo, Política Pública, Desarrollo Educacional. 
 
EIXO 3. Organização do Trabalho Pedagógico nas Escolas Públicas da Educação 
Básica (Projeto Político Pedagógico, Gestão, Currículo, Avaliação, Cultura, Política de 
Acesso e Permanência). 
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ñN«o basta ter escolas somente, ® necess§rio ter 
escolas com um projeto político-pedagógico, com 
propostas curriculares vinculadas às causas, aos 
desafios, aos sonhos, à história e a cultura do povo 
trabalhador do campoò.  (GOBETTI, 2011, p. 45) 

 

Introdução 

 

A reflexão de Gobetti, 2011 configura a construção do processo educacional realizado 

na rede pública de educação municipal nos últimos nove anos, avanços 

administrativos e proposta pedagógica adotada nas escolas do campo, mantidas pelo 

município de Canoinhas. Diante de uma trajetória de estudos, experiências, 

avaliações de ações educacionais concretizadas e em desenvolvimento, entende-se 

que há avanços e também, ainda, muitos desafios para implementar a política pública 

de educação do campo no município.   

O objetivo deste artigo é apresentar os efeitos produzidos na educação a partir da 

transformação de um Projeto em Programa Pedagógico contextualizado, e os 

resultados educacionais gerados no território rural atingido por uma política pública 

educacional, baseada nas orientações da legislação nacional da educação do campo. 

A implantação do Projeto Interdisciplinar de Educação do Campo no município de 

Canoinhas remonta ao ano de 2005. Esse projeto desenvolvido pela Secretaria 

Municipal de Educação resultou das solicitações da sociedade organizada que 

mostrou à gestão pública municipal a importância e a necessidade da existência de 

educação de qualidade também no território rural. Os dados socioeconômicos 

mostram que o município possui predominantemente uma tendência agrícola e 

extrativista, influenciando fortemente diversos setores do município. A realização de 

pesquisa bibliográfica, documental e de campo produziu informações relevantes sobre 

a situação educacional da rede municipal de educação. A análise dos dados obtidos 

na secretaria municipal de educação, órgãos de educação no estado de Santa 

Catarina e indicadores educacionais permitem relacionar a situação educacional do 

município com a realidade estadual e nacional. O suporte teórico básico, 

fundamentado nos trabalhos de Vendramini (2007), Arroyo (2007) e Blaka (2010) 

possibilitou a contextualização do tema com as experiências e os pensamentos 

anteriormente vivenciados.   

A institucionalização da política pública municipal, através da implantação do 

Programa Interdisciplinar de Educação do Campo, representou um importante avanço 
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educacional para a rede municipal de ensino do município de Canoinhas. O Decreto 

Municipal nº 272, de 28 de Dezembro de 2010 assegurou a criação do Programa e 

das Diretrizes Operacionais e Curriculares no âmbito da educação infantil, ensino 

fundamental e educação de jovens e adultos na esfera do sistema municipal de ensino 

que posteriormente foi implementado e validado pela Lei Municipal do Sistema de 

Ensino, nº 4.851 de 14 de novembro de 2011, Seção III, introduzindo a modalidade 

de Educação do Campo na rede municipal de ensino de Canoinhas. No mesmo ano, 

também foi implementada a Lei Complementar nº 0038 de 14/11/2011 Plano de 

Cargos, Carreira, Salários e Remuneração do Magistério e dos Profissionais da 

Educação do Município de Canoinhas, que incluiu na Seção IV a gratificação salarial 

para educadores em exercício da função em escola de difícil acesso, consideradas do 

meio rural.  Essas possibilidades concretizadas pelo poder executivo municipal 

possibilitam a continuidade e a permanência das ações pedagógicas e administrativas 

nas unidades escolares do território do campo.  

A presente pesquisa é complementar ao trabalho de mestrado desenvolvido por Blaka 

(2010) sob o t²tulo ñAvanos e Desafios no Desenvolvimento da Qualidade do Ensino 

na Educação do Campo de Canoinhas-SCò. A disserta«o apontou como desafio a 

ser superado em curto prazo a necessidade de organizar um documento legal 

direcionando as ações pedagógicas dos professores do campo. O documento das 

Diretrizes Operacionais e Curriculares foi sugerido como instrumento orientador dos 

caminhos a serem seguidos diariamente na educação do campo, dando conta da sala 

de aula, das atividades pedagógicas interdisciplinares e das ações administrativas. 

Esse desafio materializou-se na política pública para a educação do campo e permitiu 

organizar o processo participativo realizado pela rede municipal de ensino de 

Canoinhas, objetivando um Programa de Ensino de Educação do Campo voltado às 

necessidades específicas de cada comunidade rural, bem como, ao desenvolvimento 

educacional perene e sustentável para a busca da qualidade do ensino, valorizando 

as especificidades do espaço rural de Canoinhas.  
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Contexto socioeducacional do município de Canoinhas 

 

 

Para entender e contextualizar a Educação do Campo de forma estrutural, social e 

econômica, a pesquisa buscou subsídios na história do desenvolvimento local que 

interfere diretamente ao planejamento administrativo e pedagógico da educação do 

meio rural em curto, médio e longo prazo. Geograficamente o município está situado 

ao norte do Estado de Santa Catarina, Região Sul do País. Sua área total é de 1.145 

km² (IBGE), sendo que na divisão territorial do município a área rural abrange a maior 

extensão com 1.115 Km², representando 97,37%, enquanto a área urbana possui 30 

km², representando 2,63% da extensão municipal. De acordo com o IBGE (2010), 

Canoinhas possui um total 52.765 habitantes, sendo que desses, 39.273 (74,44%) 

concentram-se na área urbana e 13.492 (25,56%), residem na área rural, observando-

se a disparidade de população urbana em relação à rural. Nos últimos 30 anos, o 

município de Canoinhas, semelhante aos demais municípios da região e do país, 

modificou a composição de sua população residente na área rural, totalizando em 

torno de um quarto da população rural. Esses dados nos remetem aos seguintes 

questionamentos: quais as principais causas da migração das famílias para a cidade? 

Há investimentos e planos de desenvolvimento rural sustentáveis? Qual a contribuição 

do sistema educacional para minimizar o êxodo rural? O município de Canoinhas pela 

sua história centenária agrega pouco valor aos seus produtos, sendo o extrativismo, 

recurso gerador predominante da economia local. Essa especificidade local é 

demonstrada pelo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do município de 

Canoinhas, o qual se encontra em 0,757 (79º no ranking estadual) (PNUD, 2010). Na 

questão educacional a taxa de analfabetismo do município é de 4,33% pessoas na 

faixa de 15 anos ou mais. Segundo dados do (IBGE, 2010), esse percentual está 

dividido em cerca de 50% na zona urbana e 50% na zona rural.  

De acordo com o Caderno do Movimento Econômico de Canoinhas, 2012, organizado 

pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, observa-se que a renda 

do município é proveniente das principais fontes: setor madeireiro predomina com 

40%; setor agrícola com 22%, comércio com 20% e 11% da prestação de serviços. 

Completando-se o percentual com cerâmica vermelha, extrativismo da erva-mate e 

frigorífico. Como se pode observar o setor industrial está fortemente apoiado em 

ações realizadas no espaço rural. No setor agrícola, destaca-se o cultivo de soja, milho 
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e fumo117 realizados em pequenas propriedades de agricultura familiar, possuindo 

grande relevância econômica para o município e região, contabilizados nos 

percentuais do comércio118, na pecuária e na terminação do bovino de corte.  Com 

sua economia fortemente concentrada no extrativismo e agropecuária, há 

necessidade de políticas públicas específicas para incentivar a formação e 

manutenção das 3.600 famílias de agricultores, residentes no território rural município 

(LAC119, 2004). Diante da predominância do setor agrícola, justifica-se a necessidade 

das atividades pedagógicas das escolas do campo voltadas para a realidade 

econômica e social do município.   

No ano letivo de 2014, a Rede Municipal de Ensino de Canoinhas compõe-se de 36 

Unidades Educacionais, sendo que, o Programa Interdisciplinar de Educação do 

Campo abrange 06 (seis) Escolas Básicas Municipais (EBM), 03 (três) Grupos 

Escolares Municipais (GEM) e 05 (cinco) Escolas Rurais Municipais (ERM), 

totalizando 14 unidades escolares, ou seja, 38,8% das escolas da rede de ensino. O 

Programa também se desenvolve em 02 (duas) escolas do meio urbano, justificado 

pelas matrículas de alunos provenientes do meio rural acima de 40% do total, 

atendimento este previsto no Art.18 das Diretrizes Curriculares Municipais de 

Educação do Campo de Canoinhas/2010. Para atender a demanda dos 2.102 (35%) 

do total de alunos matriculados em 2014 nas escolas do campo, inseridos na 

Educação Infantil, Ensino Fundamental, e na modalidade EJA, a Secretaria Municipal 

de Educação (SME) conta com 253 profissionais atuando nas Unidades Escolares do 

campo, entre gestores, professores, técnicos agrícolas e profissionais de apoio 

administrativo e pedagógico. Da totalidade dos profissionais da educação do campo, 

180 atuam diretamente com alunos, em sala de aula. Destes, 63 (35%) são efetivos e 

117 (65%) são professores Admitidos em Caráter Temporário (ACT) caracterizando a 

rotatividade dos profissionais na educação do campo. Diante dessa realidade pode-

se fazer referência ao questionamento de Vendramini (2007, p. 124), sobre qual 

educação é necessária ou requerida para esse espaço?  Pode-se entender que esse 

percentual significativo de 35% de matrículas da rede de ensino municipal de 

                                            
117 De acordo com o levantamento da Associação dos Fumicultores Brasileiros (Afubra), realizado no 
Planalto Norte Catarinense no ano de 2006, Canoinhas possuía 1.958 estufas de fumo instaladas no 
meio rural. 
118 CMEC - Caderno do Movimento Econômico de Canoinhas/2012. Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico de Canoinhas. 
119 Levantamento Agropecuário Catarinense 
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Canoinhas são filhos de agricultores do município, responsáveis por parte da 

economia e da história local. Nesse sentido, o sistema educacional municipal tem 

como competência e compromisso desenvolver educação contextualizada e de 

qualidade, favorecendo a formação de futuros empreendedores das propriedades 

rurais do município. 

Com referência a formação acadêmica dos professores atuantes em sala de aula nas 

escolas do campo do Brasil esta assume importância ante as exigências que são 

colocadas diante da educação básica de crianças e de adolescentes na sociedade 

contemporânea. Portanto, a formação continuada e condições de trabalho nas escolas 

do campo de Canoinhas tornam-se fatores importantes e necessários para se 

conseguir lutar por mudanças que sejam essenciais e bem fundamentadas. De acordo 

com os dados do censo escolar/2013 inseridos na Tabela 1, pode-se observar o 

percentual da formação acadêmica em nível superior dos professores atuantes no 

meio rural do Brasil, comparando a educação do campo de Canoinhas. 

  
Tabela 1 - Percentual de funções docentes com curso superior/2013 

 
 

Educação Básica  
 

Educação Infantil no 
Brasil (rural) 

Educação Infantil 
Canoinhas (rural) 

Creche                    40,7%                   --- 

Pré-escolar             42,5%   85,2% 

Total                      41,9%   85,2% 

Ensino Fundamental no 
Brasil (rural) 

Ensino Fundamental 
Canoinhas (rural) 

Anos Iniciais   50,1% 93,1% 

Anos Finais    55,4% 94,2% 

Total             52,7% 93,6% 
Fonte: Censo Escolar/MEC/Inep/2013. 

 

Os resultados do censo escolar 2013 possibilitam analisar o percentual de formação 

dos professores atuantes em sala de aula nas escolas do meio rural em nível de Brasil, 

como também localmente, área rural de Canoinhas. Os resultados referentes à 

formação dos professores são superiores e ultrapassam a média nacional de 79% dos 

professores que atuam no ensino fundamental, (rural e urbano), (MEC/Inep/2013). Da 

mesma forma dos que atuam no meio rural do país com 85,2%. Com a apresentação 
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desses dados positivos, há tranquilidade no sentido da realização e desempenho do 

trabalho educacional de qualidade nas escolas do campo, entretanto é desafiadora a 

tarefa da SME de suscitar no professor, muitos migrados da área urbana,  a 

necessidade  de trabalhar nas escolas do campo de forma pedagógica integrada às 

ações daquele espaço de forma harmônica, permitindo ao aluno aproximar-se dos 

conteúdos curriculares de forma contextualizada. A educação é considerada um 

processo contínuo de aprendizagem em todos os sentidos e a questão da rotatividade 

dos professores é sempre um desafio a ser superado pela gestão pública, pois a 

contratação destes profissionais (ACTs) na rede municipal de ensino é a forma 

encontrada pelos gestores para cobrir licenças temporárias, entendendo como 

situação que dificulta a qualidade do processo educacional da educação do campo. 

Essa problemática enfrentada pelas escolas do campo em todos os anos letivos pode 

ser comparada com a citação de Alves (2009, p.124) quando descreve o perfil do 

professor do campo: ñ[...] os professores quase sempre s«o figuras do meio urbanoò. 

Dessa forma esses professores chegam até as escolas do campo com pouco ou sem 

nenhum conhecimento do contexto educacional, tornando muitas vezes, o processo 

de ensino e aprendizagem desconectado da realidade do aluno. 

Segundo Alves (2009, p.124),  

 
 

Os professores quase sempre são figuras do meio urbano. Os instrumentos 
de trabalho do professor, entre os quais domina o manual didático, são os 
mesmos utilizados nas regiões urbanas do país. A integração dessas áreas 
rurais com as cidades é muito estreita, como se deduz. Paradoxal é o fato de 
esses mesmos professores clamarem por materiais didáticos mais adaptados 
às necessidades da zona rural, falarem em êxodo rural e em cultura 
específica do campo. 

 
 
Pelos dados apresentados pela Secretaria Municipal de educação de 

Canoinhas/2014, cerca de 55,3% dos professores atuantes na educação do campo 

de Canoinhas, se deslocam diariamente do meio urbano para trabalhar nas escolas 

do campo. Sobre esta questão Arroyo (2007, p.114) enfatiza que:  

 
 

[...] o que enfraquece a escola do campo são os fracos vínculos que têm o 
corpo de profissionais do campo com as escolas do campo. Não é um corpo 
nem do campo, nem para o campo, nem construído por profissionais do 
campo.  É um corpo de que está de passagem no campo e quando pode se 
liberar sai das escolas do campo. Por aí não haverá nunca um sistema de 
educação do campo!  
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Esse pensamento traduz a preocupação da SME que relaciona a qualidade do ensino 

com os resultados dos indicadores educacionais. O Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (MEC, 2011) resultado da Prova Brasil (MEC, 2011), instrumento de 

medida das competências leitora e matemática aplicado aos alunos do ensino 

fundamental, somado ao movimento anual das escolas, demonstrou o rendimento de 

5,5 para os alunos das 4ª séries (anos iniciais) e o rendimento de 4,5 para os alunos 

das 8ª séries (anos finais). Esses dados correspondem à totalidade da rede de ensino, 

rural e urbana, ficando acima da meta projetada nacionalmente de 4,9 e 4,3. Os 

resultados podem ser relacionados ¨ teoria de Luckesi, (1990, p. 76).  ñA avalia«o da 

aprendizagem escolar adquire seu sentido na medida em que se articula com um 

projeto pedag·gico da escolaò. Mediante essa teoria pode-se comprovar que as 

escolas do campo possuem organização pedagógica, currículo integrado e estão 

atentas às orientações da Prova Brasil, demonstrando que, 14,28% das escolas 

participantes do Programa Interdisciplinar de Educação do Campo atingiram 6,0 no 

IDEB/2011.  

Para dar acesso a educação básica a todas as crianças direito garantido pela 

Constituição Federal de 1988, Art. 205 neste caso, também, às crianças do campo é 

imprescindível o transporte escolar nas localidades, devido à extensão territorial rural 

existente e as distâncias entre as casas dos alunos e as unidades escolares do meio 

rural. E para que ocorra esse processo de forma eficiente a prefeitura investe  74% do 

valor financeiro anual disponível à educação municipal (salário educação, FUNDEB e 

recursos ordinários), pois os recursos repassados pelo PNATE/FNDE e governo 

estadual não são suficientes. De acordo com os dados da Secretaria Municipal de 

Educação de Canoinhas em 2013 foi disponibilizado transporte escolar para 2.830 

alunos, totalizando 5.241 km rodados diariamente intracampo, como se pode observar 

na Tabela 2. 
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Tabela 2 - Transporte Escolar - 2005 A 2013 
 

ANO VALOR/ 
INVESTIMENTOS 

Nº DE ALUNOS 
TRANSP/DIA 

KM/RODADOS 
DIARIAMENTE 

2005 R$ 1.472.085,96 2.350 2.810 

2006 R$ 1.805.876,77 2.427 3.356 

2007 R$ 2.227.233,50 2.300 4.000 

2008 R$ 2.394.262,60 2.360 4.076 

2009 R$2.610.905,11 2.519 4.598 

2010 R$ 2.434.758,74 2.520 4.620 

2011 R$ 2.843.783,10 2.550 4.854 

2012 R$ 3.636.150,47 2.750 4.965 

2013 R$ 3.432.340,88 2.830 5.241 

Fonte: Setor Administrativo/SME 2014 

 

 

Diante dos dados apresentados, observa-se que há um crescimento gradativo de 

investimentos, atendimentos e número de quilometragem, rodados diariamente, entre 

os anos de 2005 a 2013. Os recursos repassados pelo FNDE/PNATE à Prefeitura de 

Canoinhas é sempre inferior aos valores aplicados no município. Para exemplificar no 

ano de 2013 o FNDE repassou R$ 314.159,97 que totaliza em 10% da demanda 

necessária do município e a Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina, 

através de convênio firmado com a Prefeitura, repassou R$ 568.471,00 que 

corresponde a 16% do investimento total, ou seja, adicionando as duas fontes 

repassadas, obteve-se 26% dos valores investidos no ano de 2013. 

Além do acesso ao transporte escolar aos alunos do campo também se prioriza 

alimentação escolar de qualidade de forma que haja controle nutricional e com 

segurança alimentar e para isso é necessário qualificação profissional daqueles que 

atuam de forma direta e indiretamente com os alimentos. No ano de 2013 a Secretaria 

Municipal de Educação investiu na alimentação escolar dos 7.100 alunos de toda 

educação básica, abrangendo também, os programas e projetos em desenvolvimento 

o valor total de R$ 1.430.602,20, sendo que deste R$ 533.942,31 são provenientes 

do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), e R$ 896.659,95 com 

recursos ordinários da Prefeitura, oferecendo 2.679.744 refeições/dia, em toda a rede 

de ensino. É fundamental salientar que a SME de Canoinhas investiu no ano de 2013, 

60,73% do valor recebido do PNAE na compra de produtos alimentícios diretamente 

da agricultura familiar, ultrapassando o valor mínimo estipulado pela Lei nº 11.947, de 

16 de junho de 2009, que determina o mínimo de 30% do valor repassado a estados, 

municípios e Distrito Federal pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
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(FNDE) para o PNAE, dos quais devem ser utilizados obrigatoriamente na compra de 

gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar.  A aquisição dos produtos é 

realizada por meio das cooperativas e associações de agricultores, com chamadas 

públicas. O intuito desta ação no município é proporcionar geração de renda e 

sustentabilidade às 3.600 famílias agricultoras que vivem no campo.  

Diante dessa análise financeira entende-se que os recursos também são desafiadores 

à gestão pública municipal que tem o compromisso legal de manter o transporte 

escolar, assim como também, a alimentação escolar em pleno funcionamento diário 

nas escolas do campo.    

Para atender prioritariamente às necessidades educacionais de alfabetização de 

jovens e adultos da população do campo, no ano de 2010, a SME instituiu o Programa 

Educação de Jovens e Adultos, Municipal (EJA Municipal), por meio do Decreto n° 

091/2010. Posteriormente este Decreto foi implementado pela Lei Municipal do 

Sistema de Ensino, nº 4.85/2011, obtendo a Seção IV, Art. 64, garantindo a 

permanência do Programa. Para completar a Educação Básica, a SME mantém 

parceria com a Rede Estadual de Ensino em 03 (três) escolas pólos, possibilitando 

ensino médio regular, como também, ensino médio na modalidade de EJA objetivando 

dar acesso educacional a todas as pessoas nas próprias escolas municipais do 

campo. O Programa EJA Municipal foi criado, devido aos resultados pesquisados por 

Blaka (2010), numa amostragem de 285 pais pesquisados o grau de escolaridade se 

classifica na seguinte forma: 09 (3%) analfabetos; 121 (42%) não concluíram o ensino 

fundamental; 63 (22%) possuem ensino fundamental completo; 28 (10%) não 

concluíram o ensino médio; 47 (17%) possuem ensino médio completo; somente 09 

(3%) possuem nível superior e 08 pessoas, (3%) dos pesquisados não responderam 

a questão. A pesquisa demonstrou a necessidade de ações conjuntas entre a SME e 

as entidades educacionais parceiras, no sentido de proporcionar continuidade de 

escolarização à população de jovens e adultos do campo. Pela necessidade e 

especificidade educacionais do campo, a Prefeitura do Município de Canoinhas, 

através da SME, reconhece e contribui para o fortalecimento do modo próprio de vida 

social e utilização do espaço do campo como fundamentais em sua diversidade para 

a constituição e permanência da identidade da população rural de Canoinhas. Estas 

ações podem ser comprovadas pelas matrículas de jovens e adultos nas localidades 

rurais de Canoinhas no período compreendido entre 2010 a 2014, na Tabela 3.   
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Tabela 3 - Movimento de matrículas da EJA ï Rede Municipal de Ensino 

ANO TOTAL TOTAL 

 MI MF Aban Trans M I MF Aban Trans 

2010 87 63 23 1 87 72,42% 26,44% 1,14% 

2011 75 75 - - 75 100,00% - - 

2012 80 64 15 1 80 80,00% 18,75% 1,25% 

2013 144 104 33 7 144 72,20% 22,90% 4,90% 

2014 84 - - - 84 - - - 

TOTAL 470 306 71 9 470 81,15% 17,02% 1,83% 

Fonte: SME - Setor de dados e estatística/movimento anual/2014. 

 

 

Como se pode observar a demanda de alunos para a modalidade de EJA no 

campo corresponde à pesquisa realizada no ano de 2010, comprovando-se também 

pelas matrículas e rendimentos dos alunos de matrícula Inicial (MI) Matrícula Final 

(MF), abandonos e transferidos. 

 

 

Avanços na política pública de educação do campo em Canoinhas-SC 

 

 

As Diretrizes Operacionais e Curriculares da Educação do Campo, proposta pelo 

Programa Interdisciplinar de Educação do Campo nasceram de um processo 

educacional conjunto realizado por educadores, técnicos das organizações parceiras, 

integrados no sistema educacional do município de Canoinhas. A participação efetiva 

do Fórum Municipal de Educação do Campo, em conjunto com a equipe de trabalho 

da Secretaria Municipal de Educação, proporcionou ao processo de elaboração das 

Diretrizes, momentos de discussões fundamentais que trouxeram à tona solicitações, 

visões da realidade, perspectivas de futuro e anseios do sistema educacional. 

Perceber a importância do trabalho educacional direcionado para o desenvolvimento 

rural sustentável foi possível, mediante a participação de profissionais integrados a 

diversos órgãos, entre os quais citamos: SME, gestores e professores das escolas do 

campo, representantes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Conselho 

Municipal de Educação, Conselho Municipal do FUNDEB, Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Agropecuário, Rede Estadual de Ensino, Rede Federal de Ensino, 

Empresas parceiras e Sindicatos locais, utilizando uma estratégia de gestão 

intersetorial, pois de acordo com (COSTA et al., 2006. p. 107), ñ[...] o que caracteriza 
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a intersetorialidade é a possibilidade de síntese de práticas. No entanto, sua 

possibilidade está na faculdade de reconhecimento dos limites de poder e de atuação 

dos setores, pessoas e institui»esò. 

Foi dessa forma que a SME atingiu seu objetivo, articulando os setores para 

planejamento e desenvolvimento de ações conjuntas. Os membros integrantes do 

Fórum Municipal de Educação do Campo tornaram-se partícipes importantes desse 

processo. Durante esses 09 anos de existência do Programa participaram dos eventos 

e das atividades pedagógicas realizadas nas escolas por meio de atividades 

curriculares, feiras agropedagógicas, como também nos seminários, cursos de 

formação continuada, reuniões, entre outras ações, ligadas à educação municipal do 

campo.  

A transformação do Projeto Interdisciplinar de Educação do Campo em Programa 

Interdisciplinar de Educação do Campo com propostas perenes e direcionadas para 

as especificidades do campo foi o principal avanço educacional. Essas experiências 

produziram as Diretrizes Operacionais e Curriculares, documento embasado nas 

legislações federais, estaduais e municipais vigentes, no qual foram introduzidas 

proposições para a melhoria da organização do processo de gestão e 

desenvolvimento da educação do campo municipal. O embasamento legal e a 

sustentação educacional partiram da Lei 9.394/1996 (LDB) em diversos Artigos, 

especialmente ao Art. 28; do CNE/CEB a Resolução nº 1, de 03/04/2002 (MEC, 2002) 

e Resolução nº 2, de 28/04/2008 (MEC, 2008) que instituíram as Diretrizes 

Operacionais Nacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo em nível de 

Educação Infantil e Ensino Fundamental e na modalidade de Educação de Jovens e 

Adultos para o desenvolvimento de políticas públicas educacionais para o campo. 

Considerou-se também, como embasamento legal o documento proposto pelo Fórum 

Catarinense de Educação do Campo (FOCEC/2010) denominado de Bases para a 

Construção das Diretrizes Operacionais para a Educação do Campo de Santa 

Catarina 2010, planejado de acordo com a Conferência Nacional da Educação/2010. 

Orientou-se também pelos direcionamentos da organização educacional municipal, 

especificamente do art. 140 da Lei Orgânica Municipal, de 05 de Abril de 1990, e 

Parecer nº 006 do CME/SME, de 06/12/2010. Por fim, todo o processo participativo e 

colaborativo demonstrou atenção e entusiasmo pelas pessoas que organizaram essa 

importante discussão acerca da Política Pública assegurada pelo Decreto nº 272/2010 

do Poder Executivo Municipal (PMC, 2010), que se materializou no Programa 
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Interdisciplinar de Educação do Campo e nas Diretrizes Curriculares e Operacionais, 

Lei Municipal do Sistema de Ensino, nº 4.851 de 14 de novembro de 2011 que 

direciona linhas gerais sobre a educação no município e a Lei Complementar nº 0038 

de 14/11/2011 ñPlano de Cargos, Carreira, Salários e Remuneração do Magistério e 

dos Profissionais da Educa«o do Munic²pio de Canoinhas.ò Dessa forma foi possível 

assegurar o comprometimento dos governos municipais futuros com a permanência 

de um trabalho educacional contextualizado e com uma escola adequada com as 

especificidades do campo.  

Na esfera Federal a política pública de educação do campo proporcionada pelo 

Pronacampo - Programa para implementar Política de Educação do Campo ï  Apoio 

Técnico e Financeiro aos Estados e Municípios, instituído pelo Decreto n° 7.352 de 04 

de novembro de 2010,  vem proporcionando apoio financeiro através dos Programas 

vinculados ao MEC, devidamente organizados pelos municípios no Plano de Ações 

Articuladas ï PAR. O Programa está possibilitando financiamento para construções 

de Novos Prédios Escolares; Construções de Quadras cobertas; Equipamentos 

Tecnológicos diretamente às escolas do campo de Canoinhas. Disponibilizam, ainda, 

diretamente às Unidades Executoras das Escolas do Campo, recursos financeiros 

pelo Programa Dinheiro Direto na Escola ï PDDE. Entre os PDDEs destaca-se o 

Programa Mais Educação ï escola de tempo integral, integrando neste ano letivo 881 

de alunos matriculados nas escolas do campo de Canoinhas, cerca de 63% do 

alunado da rede de ensino/2014.   

 

 

Metodologia e Desenvolvimento das Ações da Educação do Campo 

 

 

Para proporcionar formação continuada aos educadores das escolas do campo, a 

SME realiza anualmente cursos, palestras e encontros pedagógicos com o objetivo 

de integrar os educadores, gestores educacionais, professores e pessoal de apoio 

técnico administrativo e pedagógico, como também, acrescentar subsídios e 

conteúdos diferenciados inovadores e interdisciplinares, para trabalhar com os alunos 

direta e indiretamente. Os assuntos planejados e abordados durante os encontros são 

relacionados ao contexto socioeconômico e educacional do município e região ligados 

ao desenvolvimento sustentável do campo. No primeiro momento os encontros são 
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realizados com assuntos amplos para enriquecer a prática diária do trabalho 

educacional de todos os profissionais inseridos nas escolas do campo. No segundo 

momento trabalha-se com oficinas pedagógicas e temáticas ligadas ao currículo 

escolar básico, contextualizado com a educação do campo. Os professores participam 

como expectadores e também, como protagonistas demonstrando sua prática em sala 

de aula e os avanços obtidos com os alunos, gerando troca de experiências entre a 

teoria e a prática pedagógica. Esses encontros, organizados no início de cada ano 

letivo, servem como estímulo para os professores experientes, e para integrar e situar 

os novos educadores, possibilitando novos conhecimentos sobre como trabalhar a 

educação de acordo com o Programa Interdisciplinar do Campo.   

O planejamento das aulas é realizado com o apoio dos coordenadores pedagógicos 

das escolas, que seguem as diretrizes curriculares municipais, integrando com os 

eixos temáticos do Programa ï humano e agrossilvipastoril numa proposta 

interdisciplinar. Nesse processo há intervenção dos técnicos agrícolas que participam 

planejando atividades práticas contextualizando com a teoria realizada pelo professor 

regente. Neste ano letivo de 2014 a SME conta com 09 (nove) Técnicos Agrícolas, 

admitidos por processo seletivo como forma de enriquecer o trabalho interdisciplinar 

das escolas do campo. Considera-se a interdisciplinaridade não como solução que 

garantirá um ensino adequado, ou saber unificado, mas do ponto de vista, que 

permitirá uma reflexão aprofundada, crítica e salutar sobre o funcionamento do ensino. 

Ela poderá ser vista, segundo Fazenda (1991, p. 32), 

 
 

[...] como meio de conseguir uma melhor formação geral, pois somente um 
enfoque interdisciplinar pode possibilitar identificação entre o vivido e o 
estudado, desde que o vivido resulte na inter-relação de múltiplas e variadas 
experiências; como meio de atingir uma formação profissional, já que permite 
a cobertura a novos campos do conhecimento e a novas descobertas; 

 
 
Prosseguindo com o entendimento de Fazenda (1991, p. 31), 

 
 

O ensino interdisciplinar nasce da proposição de novos objetivos, de novos 
métodos, de uma nova pedagogia, cuja tônica primeira é a supressão do 
monólogo e da instauração de uma prática dialógica. Para tanto, faz-se 
necessário a eliminação de barreiras entre as disciplinas e entre as pessoas 
que pretendem desenvolvê-las. 
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A interdisciplinaridade contextualiza-se com a realidade da educação do campo, na 

qual a exigência de aquisição de conhecimentos desenvolvidos pelo professor é que 

faz a diferença da qualidade da educação. É na troca de experiências e saberes que 

se produz o conhecimento significativo para o aluno, objetivo central da educação do 

campo. 

De acordo com Carvalho (2006, p. 121), 

 
 

A interdisciplinaridade, por sua vez, não pretende a unificação dos saberes, 
mas deseja a abertura de um espaço de mediação entre conhecimentos e 
articulação de saberes, no qual as disciplinas estejam em situação de mútua 
coordenação e cooperação, construindo um marco conceitual e metodológico 
comum para a compreensão de realidades complexas.  

 
 
Nesse sentido, o desempenho educacional nas escolas ganha força e significado, 

tanto para o aluno, quanto para o professor. Fazem do espaço escolar um espaço de 

aprendizagem, satisfação e parceria. De acordo com a concepção de Fazenda (1991, 

p. 109), ñ[...] a parceria ® premissa maior da interdisciplinaridade. O educador que 

pretende interdisciplinar não é solitário, é parceiro: parceiro de teóricos, parceiro de 

pares, parceiros de alunos, sempre parceiroò. Relacionando a quest«o interdisciplinar, 

Japiassu (1975, p. 33), apresenta a característica central da interdisciplinaridade, 

explicitando da seguinte forma: ñ[...] consiste no fato de que ela incorpora os 

resultados de várias disciplinas, tomando-lhes de empréstimo esquemas conceitual 

de análise a fim de fazê-los integrar, depois de havê-los comparados e julgadosò. Em 

síntese, pode-se dizer que a forma de trabalho integrado e planejado pelo grupo, 

buscando ações concretas e com objetivos comuns, pode ser considerado um 

empreendimento interdisciplinar.  

Os procedimentos administrativos, pedagógicos e de avaliação do ensino e 

aprendizagem são planejados de forma democrática e intrínseca no projeto político-

pedagógico de cada escola, organizados de forma colaborativa entre todos os 

membros que realizam gestão administrativa e pedagógica nas escolas do campo. Na 

adaptação da infraestrutura física e de equipamentos a equidade é ponto fundamental 

entre escolas urbanas e rurais. Nesse sentido não há distinção; as escolas do campo 

possuem igualmente rede de internet, laboratório de informática, ciências, biblioteca 

e ainda, com acesso a um computador por aluno ï net books, adquiridos com recursos 

financeiros próprios da prefeitura. No ano de 2012 foram obtidos 5 mil computadores, 
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para atendimento do Ensino Fundamental, por meio do Programa um Computador por 

Aluno (ProUca) com instalação de sistema de ensino integrado às diretrizes 

curriculares municipais, tendo assessoria direta de empresa terceirizada aos 

professores e alunos que desenvolvem atividades educacionais pelo Sistema Aprende 

Canoinhas e Aprimora.  

Os prédios escolares são estruturados de acordo com as possibilidades financeiras 

do município que nos últimos períodos foram contemplados pelo Pronacampo, via 

PAR com 01(uma) escola de duas salas e 02(duas) escolas de 06 salas de aula e 

demais infraestruturas necessárias.  Também, foi contemplado com cobertura de 

quadra de esporte para a educação do campo. O reconhecimento pelo programa é 

devido ao planejamento no PAR e justificativa formalizada pela SME, que busca seus 

direitos financeiros, apresentando Programa educacional específico e empenho da 

gestão municipal ao MEC. 

Para avaliar as atividades organizacionais e pedagógicas, anualmente a SME 

organiza juntamente com os gestores escolares as Feiras Agropedagógicas nas 

escolas do campo com o objetivo de realizar amostragens dos trabalhos realizados 

pelos alunos e professores durante o aluno letivo. Oportuniza-se com isso a 

integração entre as escolas do meio rural e urbano e apreciação dos trabalhos 

apresentados pelos educandos, assim como também a socialização do conhecimento 

adquirido. A SME utiliza esses momentos para avaliar se os trabalhos desenvolvidos 

estão integrados às práticas educativas dos docentes e são realmente fundamentais 

para o aprendizado dos alunos, integrando-se à proposta pedagógica da escola e do 

Programa. 

 
 

Diretrizes operacionais e curriculares da educação do campo de Canoinhas 

 
 
Os artigos das Diretrizes orientam as ações educacionais sob diversos aspectos 

importantes que passaremos a indicá-los: propõem interdisciplinaridade como uma 

das formas de integração das organizações parceiras, movimentos sociais e 

educação formal para desenvolver a sustentabilidade, bem como, o desenvolvimento 

das atividades pedagógicas e curriculares no cotidiano escolar; prevê a efetivação e 

permanência das ações pedagógicas e administrativas interdisciplinares da Educação 

do Campo, com organização de material didático pedagógico, alternativo e condizente 



 

 824 

com a especificidade do meio rural. O desenvolvimento pedagógico norteado por dois 

elementos envolvendo atividades teóricas, práticas e de pesquisa: eixo humano 

direcionando-se para alimentação; saúde e saneamento; higiene e doenças; 

sexualidade; vida familiar e social; trabalho - educação financeira, economia geral - 

crédito rural; administração da propriedade, do lar e planejamento em geral; ciência e 

tecnologia; diversidade étnico racial, cultura; artesanato; 

associativismo/cooperativismo. E eixo agrossilvipastoril, envolvendo meio ambiente, 

agricultura, fruticultura, olericultura, silvicultura, uso e manejo do solo; defensivos 

agrícolas; saneamento ambiental; paisagismo e jardinagem; irrigação e drenagem; 

pecuária; suinocultura; avicultura; piscicultura; pequenos animais. Planeja-se também 

a organização do calendário escolar, dos espaços e tempos pedagógicos e das 

estratégias metodológicas específicas de atendimento escolar no campo, amparados 

nos artigos 23 e 28 da LDB; empenho na busca de apoio das organizações sociais e 

educadores da área para organizar o planejamento, articulando experiências e 

estudos existentes no município de Canoinhas; a delimitação de critérios para 

estabelecer parcerias. Ao garantirem amparo e direcionamento ao desenvolvimento 

da Educação do Campo de Canoinhas, as Diretrizes representam um avanço na 

questão organizacional e o resgate da identidade e valores históricos e culturais da 

população camponesa. 

A atenção disponibilizada pelos gestores públicos a essa parcela populacional do 

campo, responsável por parte significativa da economia do município, fator importante 

do desenvolvimento, é sem dúvida, uma atitude inteligente por enxergarem a 

realidade e se preocuparem com o bem estar das gerações futuras com 

desenvolvimento sustentável. Entretanto, não basta ter Programa, não basta ter 

Diretrizes, é preciso planejar, persistir e executar os objetivos para que as ações 

atinjam a eficácia necessária na Educação do Campo, e tudo isso se torne um 

processo contínuo de implementações de ações educacionais para atingir a qualidade 

do ensino, também no campo.  

Há décadas a rede municipal de ensino gerencia as escolas localizadas no meio rural 

de Canoinhas. No entanto, este está sendo o momento oportuno para formalizar o 

trabalho pedagógico e administrativo destas escolas, através de direcionamentos e 

eixos norteadores contextualizados para as especificidades locais. A oportunidade se 

fez, diante do desenvolvimento do Projeto Interdisciplinar de Educação do Campo que 

com seguridade e consciência foi transformado em Programa Interdisciplinar de 
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Educação do Campo. A ousadia do Programa e das Diretrizes é uma ação inédita em 

nível de Estado de Santa Catarina. A pesquisa realizada junto a União dos Dirigentes 

Municipais de Educação de Santa Catarina (UNDIME/SC, 2011), utilizando a 

totalidade dos 293 municípios, obteve respostas de 73(25%) dos dirigentes 

municipais120. O resultado confirmou uma realidade precária da educação do campo 

em Santa Catarina: nenhum dos 221 municípios pesquisados possui Diretrizes 

próprias para Educação do Campo, bem como, não existia até o momento processos 

em andamento da elaboração de diretrizes municipais. 

Com abrangência no Sistema Municipal de Educação de Canoinhas, o Programa 

Interdisciplinar de Educação do Campo, por meio de suas diretrizes curriculares e 

operacionais, abrirá caminhos para que a SME, amparada legalmente, possa ampliar 

e melhorar o direito à educação, proporcionando universalização da Educação Básica 

à população do campo de Canoinhas. Com isso, poderá ampliar e melhorar a gestão 

e a valorização dos profissionais, assegurando-lhes o acompanhamento pedagógico 

e melhorias na infraestrutura da educação do campo, entre outros aspectos, 

proporcionando a qualidade do ensino. 

 

 

Considerações finais 

 

 

Ao considerar as características socioeconômicas apresentadas pelo município de 

Canoinhas, percebemos a carência de alternativas econômicas para a população do 

campo, o que implica em apoio de outras políticas extensivas ao meio rural para 

acompanhar e realizar formação continuada à população do campo. Pela elevada 

extensão territorial rural, há possibilidades para agregação de valores aos próprios 

produtos cultivados, mediante um plano de desenvolvimento rural sustentável, 

estruturado e com acompanhamento contínuo. 

A existência do Programa e das Diretrizes Operacionais e Curriculares no âmbito da 

educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos na esfera do 

sistema municipal de ensino, possibilitam a formação educacional contextualizada e 

direcionada para as especificidades do campo. Contando com o envolvimento do 

                                            
120 A mesma pesquisa foi realizada junto a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de 
Santa Catarina (FETAESC, 2011), que atende 221 (75%) dos municípios catarinenses. 



 

 826 

Fórum Municipal de Educação do Campo, composto por representantes da rede 

federal, estadual e particular de educação, bem como, a parceria da rede estadual de 

ensino que complementa a educação básica em nível de ensino médio para a 

população rural em suas localidades. As Diretrizes, amparadas por um programa 

específico, foi o início desencadeador do processo de ampliação de política pública 

educacional municipal, pois com isso, a SME encontrou subsídios importantes para 

adaptar a Lei de Sistema Municipal de Educação, Plano de Cargos e Salários do 

Magistério e Plano Municipal de Educação, documentos aprovados e em pleno 

desenvolvimento desde 2011. Com essas reestruturações concluídas, alguns 

desafios apontados pela pesquisa foram solucionados. Outras ainda continuam sendo 

desafios para a perenidade do programa e para tanto é necessário um trabalho 

colaborativo, a mobilização de ações integradas e o compromisso de todos, do poder 

público, gestores educacionais das escolas do campo e primordialmente dos docentes 

que têm um papel essencial nesse processo. O ganho dessas situações em processo 

está refletindo em aumento da qualidade da educação do campo como se pode 

compreender na apresentação dos dados estatísticos de matrículas e superação do 

IDEB, investimento em tecnologia, infraestrutura e recursos financeiros e 

planejamento curricular contextualizado, objetivando sempre a continuidade das 

ações organizadas nas escolas do campo.  

Destaca-se também que essas atividades inovadoras e contextualizadas com a 

educação do campo foram e continuam sendo possíveis, devido ao empenho da 

gestão pública municipal, gestor educacional e equipe da secretaria municipal de 

educação, conscientes da importância e necessidade desse processo para o 

desenvolvimento com qualidade da educação da rede municipal. 
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RESUMO 
A presente pesquisa primou por refletir sobre a inclusão dos alunos assentados do 
Movimento Sem Terra, oriundos da escola itinerante, hoje alunos da Escola Ataliba 
Rodrigues das Chagas, na rede pública de ensino. A escola do campo busca trabalhar 
com uma proposta de estudos direcionada aos alunos pertencentes ao campo, o que 
permite que eles se sintam parte desta, fazendo com que aprendam de acordo com a 
realidade e as vivências dos mesmos. A metodologia da pesquisa utilizada foi a 
pesquisa participante através de observações, entrevistas e rodas de conversa com 
professores e alunos. Neste âmbito da pesquisa buscamos por recursos que nos 
permitissem não só o levantamento de dados acerca da realidade escolar dos alunos, 
mas também informações que nos proporcionasse refletir sobre o cotidiano desses 
alunos. O referencial teórico aqui apresentado busca elucidar-nos a respeito do 
cenário da educação do/no campo no Brasil que vem sendo construído ao longo dos 
anos bem como traz reflexões acerca das Escolas Itinerantes e do papel da educação 
popular e dos movimentos sociais para esta modalidade de educação. A partir dos 
dados levantados durante a pesquisa foi proposta uma reflexão de cunho crítico e 
pedagógico a respeito da mesma de forma que soluções e atitudes diárias possam 
contribuir para melhorar a qualidade da educação do campo, bem como da inclusão 
dos alunos do MST na rede pública de ensino. 
 
ABSTRACT 
This research excelled by reflecting on the inclusion of students sitting the Landless 
Movement, coming from the traveling school, students at the school today Ataliba das 
Chagas Rodrigues. The field school seeks to work with a proposal for a directed 
studies students belonging to the field, allowing them to feel part of it, causing them to 
learn according to the reality and experiences of them. The research methodology was 
used to search through participant observation, interviews and wheels conversation 
with teachers and students in this field of research searching for resources that allow 
us to not only survey data about the reality of school students, but also information that 
proporcionássemos we reflect on the daily lives of these students. The theoretical 
framework presented here seeks to elucidate us about the education scenario of / in 
the field in Brazil that have been built over the years and brings reflections on the 
Itinerant schools and the role of popular education and social movements to this mode 
of education. From the data collected during the research will propose a reflection of 
nature and critical pedagogical about the same so that solutions and everyday actions 

mailto:karynhorst@yahoo.com.br
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can help improve the quality of rural education and inclusion of students in the MST 
network public education. 
 
Palavras-Chaves: Inclusão, MST, Escola Itinerante, Educação do Campo, Rede 
Pública de Ensino. 
 
Key Words: Inclusion, MST, Itinerant School, Rural Education, Public Education 
Network 
 
EIXO 3. Organização do Trabalho Pedagógico nas Escolas Públicas da Educação 
Básica (Projeto Político Pedagógico, Gestão, Currículo, Avaliação, Cultura, Política de 
Acesso e Permanência). 
 
 
INTRODUÇÃO 

 

 

Pesquisas em educação do/no campo fazem-se muito importantes em nosso país 

tendo em vista a fragilidade deste assunto. É a importância que as mesmas têm 

quando pensamos em melhorias e qualidade na educação de nossas crianças. Para 

tal é demasiado pertinente que cada vez mais temáticas envolvendo o campo e seus 

atores sejam levadas ao cenário acadêmico a fim de discutirmos os caminhos e 

alternativas a serem seguidos em prol de uma mudança no cenário educativo. 

A pesquisa intitulada ñAs Dificuldades no Processo de Inclus«o dos Alunos das 

Escolas Itinerantes e dos Assentamentos do MST na Rede Pública de Ensino nas 

Cidades de S«o Gabriel e Santa Margarida do Sulò foi desenvolvida na Escola 

Estadual de Ensino Fundamental Ataliba Rodrigues das Chagas, em São Gabriel. 

Delimitamos o projeto apenas para a Escola Estadual de Ensino Fundamental Ataliba 

Rodrigues das Chagas, no município de São Gabriel por conta das dificuldades de 

acesso à escola de Santa Margarida do Sul, sem contar que no município de São 

Gabriel, na Escola Estadual Ataliba Rodrigues das Chagas, a grande maioria dos 

alunos é oriunda do Movimento Sem Terra.  

Os relatos e dados que se seguem ao longo desta trajetória nos remete a uma 

profunda reflexão acerca da educação, em especial a correlação que ocorre entre a 

Escola Itinerante e a Rede Pública de Ensino no município de São Gabriel e os 

reflexos desta fase transitória na vida escolar de crianças e jovens pertencentes ao 

Movimento Sem Terra. 
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Os questionamentos que tentaremos sanar ao longo desta pesquisa perpassam vários 

eixos do processo educativo como compreender os aspectos teóricos e metodológicos 

utilizados nas práticas pedagógicas voltadas ao ensino de crianças e adolescentes, 

oriundos do Movimento Sem Terra. Dentre os aspectos teóricos citaremos como é 

instituído o processo educacional das crianças acampadas, que até então 

freqüentavam a Escola Itinerante, com analise de material didático como forma de 

mensurar a relação do conteúdo com a realidade e por fim refletir sobre a realidade 

educacional nas escolas municipais e estaduais localizadas nas áreas de reforma 

agrária, pertencente ao município de São Gabriel. 

 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

 

LOCALIZAÇÃO SÓCIO ESPACIAL 

 

 

A Escola Estadual de Ensino Fundamental Ataliba Rodrigues das Chagas está 

localizada na área rural do município de São Gabriel, Rio Grande do Sul. A escola 

atende, em sua maioria, alunos oriundos do Movimento dos Trabalhadores Rurais 

Sem Terra, assentados nos assentamentos Conquista do Caiboaté, Zambeze, 

Itaguaçu, Cristo Rei, Novo Rumo e União pela Terra, além de filhos de moradores da 

comunidade do Batovi. 

No processo de luta pela terra os alunos sofreram com a violência, juntamente com 

seus familiares e amigos. A repressão policial foi muito forte conforme eles mesmos 

relatam, fatos que os marcaram, marcas estas que influenciam no aprendizado. 

 

 

INFRA-ESTRUTURA DA ESCOLA 

 

 

A Escola Ataliba Rodrigues Das Chagas possui uma infra-estrutura composta por uma 

sede de alvenaria e um prédio emergencial que é composto, por quatro salas de aula 

e dois banheiros, um feminino e outro masculino, ver figura 2.A outra parte da escola 
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conta com uma sala para secretaria, sala de direção, cozinha, refeitório, banheiro, 

mais uma sala de aula. Em outra sala foram utilizadas repartições de modo a 

acomodar uma sala de aula de reforço e um espaço destinado à biblioteca. Possui 

ainda pracinha, área destinada à prática de esportes e horta. Podemos entender 

melhor esta disposição nas figuras 3, 4,5. 

 

Figura 2, Estrutura do Prédio Emergencial  

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Figura 03 Escola de alvenaria 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Figura 04 Sala de aula que foi dividida em sala de reforço e biblioteca 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Figura 05 Espaços de lazer, Pracinha, esportes e horta 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Figura 06 Planta Baixa do Prédio Emergencial 

 

Fonte: Disponibilizada pela escola 
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Figura 07 Planta Baixa da Escola 

 

Fonte: Disponibilizado pela escola 

 

 

 EDUCAÇÃO RURAL E ESCOLA RURAL 

 

 

A primeira imagem que nos vem à mente quando o assunto é educação rural é a da 

escolinha ñno meio do matoò, com instala»es prec§rias e que atende os filhos dos 

agricultores da localidade em que se situa. No entanto, por trás dessa imagem da 

ñescolinha do interiorò residem in¼meros problemas e quest»es que se arrastam ao 

longo dos anos e que precisam ser discutidos não somente na esfera da educação 

mas em nível de poder público. 

A educação rural no Brasil, apesar deste ser um país com forte ênfase no setor 

primário, é colocada como uma extensão da educação urbana. Nesse contexto 

questões como metodologia de ensino, abordagem de conteúdos e escola como 

espaço de socialização ficam isoladas no meio em que estão inseridas ficando os 

processos educativos defasados, uma vez que não contemplam as especificidades 

do meio rural, (BAPTISTA, 2003). 

Neste contexto Ribeiro (2012) define de forma sucinta educação rural como sendo 

aquela destinada à população residente no meio rural. Esta educação é ofertada de 

maneira similar à educação disponível no meio urbano, sem qualquer diferenciação 

entre ambas. 
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Na maioria das falas dos autores que se debruçam sobre a temática da educação no 

meio rural fica evidente uma preocupação com a qualidade deste ensino que não 

considera aspectos sociais, culturais, modo de vida e produção desta população, ao 

contrário, é na escola que muitos alunos se veem desmotivados a continuarem 

vivendo no campo ficando muitas vezes envergonhados por suas origens, por uma 

educação opressora e enraizada pelos moldes capitalistas e urbanos. 

Para alguns educadores e teóricos da educação as escolas, bem como o processo 

educativo, não devem sofrer recortes específicos (educação do campo, por exemplo), 

já que deve atingir a todos e a todas de forma igualitária e sob a mesma perspectiva, 

ou seja, a educação deve ter como perspectiva a formação cidadã, questionadora, 

preparação para o mundo e para a vida em sociedade. No entanto, em contraponto 

ao que foi dito anteriormente Baptista (2003) afirma que muitos estudiosos do meio 

educativo possuem uma visão ampliada dessa realidade afirmando a dimensão da 

educação e por sua vez reconhecendo que dada a amplitude desse sistema se faz 

necessário alguns ajustes pedagógicos, sociais e políticos pelos quais se possa fazer 

concreta e solidificada a inserção das pessoas e grupos sociais na sociedade e na 

produção do conhecimento. Este trabalho se faz através do dia a dia destes grupos 

sociais, utilizando-se do seu cotidiano como instrumento educativo. 

Sendo assim não podemos negar o campo como recorte pedagógico dentro da 

perspectiva da educação, pois neste meio sabemos que a forma de trabalho, bem 

como os aspectos culturais são diferenciados quando comparados aos do meio 

urbano. 

Educação rural que preconiza uma educação criada pela iniciativa do governo, 

pensada sob a ótica do capitalismo e do meio urbano, que é usada como forma de 

submissão dos povos do campo à máquina da produtividade e da exploração da força 

de trabalho. 

 

 

EDUCAÇÃO DO CAMPO E ESCOLA DO CAMPO 

 

 

Discutir a temática Educação do Campo é de extrema importância uma vez que esta 

educação requer um olhar mais aprofundado e de muitas especificidades à realidade 
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em que atua, contribuindo não só para formação educativa do sujeito do campo, mas 

também no que diz respeito a sua formação enquanto ser social e político. 

A Educação do Campo no Brasil veio de uma discussão dos movimentos sociais do 

campo e pode se considerar um tema bastante jovem uma vez que estudos e 

conceitos sobre esta temática eram raros há dez anos.  Junto com o surgimento da 

Educação do Campo, surge também o Programa Nacional de Educação na Reforma 

Agrária (PRONERA) e a Coordenação Geral de Educação do Campo. As expressões 

Educação na Reforma Agrária e Educação do Campo nasceram simultaneamente, 

são distintas e se complementam como afirma Mançano (2005). 

 

 

A Educação na Reforma Agrária refere-se às políticas educacionais 
voltadas para o desenvolvimento dos assentamentos rurais. Neste 
sentido, a Educação na Reforma Agrária é parte da Educação do 
Campo, compreendida como um processo em construção que 
contempla em sua lógica a política que pensa a Educação como parte 
essencial para o desenvolvimento do Campo (MANÇANO, 2005, p.2). 
 
 

Sabe-se que as escolas no Brasil inicialmente se localizavam no espaço rural, 

contudo, o tempo passou e muitas transformações ocorreram; principalmente 

transformações socioespaciais. O que pensávamos antes ter um significado121, hoje, 

na maioria dos casos, se configura de outra forma.  

Para compreendermos as singularidades do espaço escolar em que atua a educação 

do campo faz-se necessário conhecer os conceitos que perpassam o contexto escolar 

da Escola do Campo. Destacamos três conceitos chaves para nortear a introdução 

aos estudos teóricos.  

Sobre a Educação do Campo, encontramos na Resolução 01/2002, do Conselho 

Nacional de Educação que nos esclarece:  

 

 

A Educação do Campo tratada como educação rural na legislação 
brasileira, tem um significado que incorpora os espaços da floresta, da 
pecuária e da agricultura, mas os ultrapassa ao acolher em si os espaços 
pesqueiros, caiçaras, ribeirinhos e extrativistas. O campo, nesse sentido, 
mais do que um perímetro não urbano é campo de possibilidades que 
dinamizam a ligação dos seres humanos com a própria produção das 
condições da existência social e com as realizações da sociedade 
humana. (Resolução nº 1 de 03 de abril de 2002) 

                                            
121 Significado de lugar onde se proporcionava ensino de qualidade e cidadãos conscientes para a vida 
em sociedade.  
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Para caracterizarmos a Escola do Campo, podemos destacar que: 

 

 

[...] A identidade da escola do campo é definida pela sua vinculação às 
questões inerentes à sua realidade, ancorando-se na temporalidade e 
saberes próprios dos estudantes, na memória coletiva que sinaliza 
futuros, na rede de ciência e tecnologia disponível na sociedade e nos 
movimentos sociais em defesa de projetos que associem as soluções 
exigidas por essas questões à qualidade social da vida coletiva no país. 
(Resolução nº 1 de 03 de abril de 2002) 
 
 

Por volta dos anos 90 a questão da educação do meio rural voltou a ser debatida e 

questionada pela ação dos movimentos sociais, posicionada no contexto das lutas 

pela Reforma Agrária e em contraposição à educação rural122. Surge então a partir de 

1997, a expressão Educação do Campo como um movimento mais amplo, com a 

realização do I Encontro Nacional de Educação na Reforma Agrária promovido pelo 

MST, em parceria com a UnB, UNICEF, UNESCO e CNBB. 

Para Caldart (2008): 

 
 
A Educação do Campo nasceu como crítica à realidade educacional 
da população que vive do trabalho do campo e tomando posição no 
confronto de projetos de educação: contra uma visão 
instrumentalizadora da educação, colocada a serviço das demandas 
de um determinado modelo de desenvolvimento do campo (que 
sempre dominou a chamada ñeduca«o ruralò), a afirmação da 
educação como formação humana, unilateral e de perspectiva 
emancipatória, vinculada a projetos históricos, de longo prazo 
(CALDART, 2008). 
 
 

Neste panorama podemos perceber o quão importante se faz entender e praticar uma 

educação do campo que de fato seja atuante e preocupada com o espaço que faz 

parte, desmontando o ruralismo pedagógico que é o que temos nas escolas até o 

presente momento e que faz com que a nossa educação do campo, na pratica, seja a 

mesma dos centros urbanos, não havendo diferenciação na realidade educativa do 

campo. 

Para Ribeiro (2002): 

 
 
A maioria dos agricultores, quando não são analfabetos, tem formação 
limitada sobre leitura, escrita e cálculos, que insuficientes para 
compreender a prática de cooperação, compreensão agravada 

                                            
122Uma proposta de educação que nega o atraso e que afirma o meio rural e a sua gente como lugares 
e sujeitos de possibilidades. 
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concepções pelas tradicionais dos currículos das escolas que 
frequentaram. Isso significa que a base educacional mínima adquirida 
pelos agricultores diminui suas possibilidades de se organizar em 
cooperativas, enfrentando obstáculos de ordem técnica e conceptual. 
Além do mais, os valores e a cultura disseminados pelas escolas estão 
voltados para o trabalho urbano, atuando no sentindo de esvaziar a 
identidade dos filhos dos agricultoresò (RIBEIRO, 2002, p.100). 
 
 

Estes apontamentos citados por Ribeiro nos faz ratificar a idéia de que é preciso uma 

educação que valorize o sujeito do campo e que seja praticada não só no campo da 

educação, mas também da valorização do indivíduo do campo. 

 

 

RURALISMO PEDAGÓGICO123 

 

 

O ruralismo pedagógico surge sob o viés de um atendimento exclusivo ao trabalhador 

rural e está pautado no paradigma de que nenhum povo moderno poderia renovar sua 

educação e cultura sem criar uma política inteligente de educação rural. A educação 

rural implantada no Brasil teve seu modelo inspirado em países como Dinamarca, 

Chile e Estados Unidos que haviam implementado esta modalidade educativa com 

relativo sucesso. 

Para compreendermos o que a terminologia pedagogia ruralista ou ruralismo 

pedagógico abarca é preciso analisar o contexto de seu surgimento, bem como o 

cenário no qual este modelo de ensino surge. Para tal análise vamos nos deter nos 

pensamentos e sínteses de Carneiro Leão que foi um dos ferrenhos defensores deste 

modelo de ensino no Brasil. 

O termo pedagogia ruralista surgiu por volta de 1930 e tinha por objetivo levar 

educa«o ao meio rural, de forma que este ensino n«o fizesse ñpropagandaò das 

cidades, combatendo assim o êxodo rural. 

As cr²ticas de Le«o neste sentido enfatizam que n«o basta e n«o ñserveò simplesmente 

levar uma educação para o campo, baseado na ótica e nos preceitos urbanos, é 

necessário um ajuste à realidade campesina, que dê sentido ao conhecimento, 

levando em conta aspectos sociais e culturais do campo. 

                                            
123 Neste item, estarei discutindo a partir dos referenciais de Carneiro Leão trazido por Bezerra 2009. 
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A implementação do ruralismo pedagógico foi galgada por entraves, tais como: 

escolas mal localizadas, despreparo dos professores, insatisfação em lecionar no 

campo, desorganização do ensino rural, dentre outros. Dentre as problemáticas 

citadas acima a que desponta como mais severa ao fracasso do ensino rural, são os 

professores. Carneiro Leão afirma em seus discursos que o total despreparo dos 

docentes com a realidade camponesa, tornava toda e qualquer tentativa de ensino 

fadada ao fracasso. As razões deste fracasso estão centralizadas, principalmente no 

seguinte aspecto: professores essencialmente urbanos, criados e estudados em 

grandes centros urbanos e que de uma hora para outra se viram lecionando no espaço 

rural, o que os desagradava, dada as condições precárias das escolas e 

hospedagens. Sendo assim, eles reproduziam estas ñindigna»esò para com os 

alunos, ressaltando no imaginário camponês a idéia de que nas cidades está uma vida 

melhor e mais satisfatória que a do campo. 

Sobre o papel social da escola neste momento histórico Carneiro Leão afirmava que 

muito além de ensinar a ler, escrever e contar (desintegrado do aspecto social) a 

escola seria o espaço de integração entre escola e comunidade, escola e campo 

(espaço de produção e cultura), mas que, no entanto, pela falta de identificação do 

professor com o espaço rural estas relações do conhecimento propedêutico com as 

vivências camponesas não acontecem. Desta forma ele enfatizava a necessidade 

destes professores serem do campo ou se identificarem com o mesmo para que o 

ensino possa ganhar significado e interesse dos alunos e da comunidade. 

Neste aspecto sabemos que a discussão de 1930 permanece atual, mesmo com mais 

de oitenta anos de sua implantação. É bem recorrente o fato de haver uma lacuna 

entre o professor que leciona no campo com o espaço rural e nela está a raiz do 

fracasso da educação rural.  Seria papel do professor enaltecer e propagar em cada 

um de seus alunos o orgulho de ser camponês, o quanto é gratificante o trabalho na 

terra, pois dele depende todo o resto da população. 

No entanto o quadro que desponta, cada vez mais acentuado no campo, é o êxodo 

dos jovens para os grandes centros urbanos, alegando que não vale à pena estudar 

para ficar no campo, uma vez que o trabalho é maçante e o reconhecimento e retorno 

nesta atividade são relativamente baixos. Esses discursos muitas vezes têm raiz na 

educação destes alunos que crescem ouvindo de seus mestres que o que têm de 

melhor está no meio urbano, enquanto o rural é atrasado, defasado e sem futuro. 
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Para concluirmos esta reflexão acerca da temática ruralismo pedagógico, e digo 

concluirmos porque acredito que ainda estamos longe de finalizarmos este assunto, 

embora muito se tenha discutido sobre os problemas que assolam a educação no 

campo, ainda há um longo caminho a ser percorrido para mudar este cenário e encerro 

com uma frase de Carneiro Leão que sintetiza o pensamento sobre o assunto: 

 

 

ñCom que direito se ir§ exigir da criana o entusiasmo pela escola, se 
mestres incapazes e métodos fatigantes, a aguardam ali, diariamente, 
para o sacrifício da sua atenção e da sua liberdade [?]ò (Le«o Apud 
Neto e Bezerra, 1916 p.208). 
 
 

ESCOLA ITINERANTE 

 

 

O primeiro modelo de escola itinerante surge em 1996, doze anos após o início do 

movimento Sem Terra. Essa primeira experiência foi instituída no Rio Grande do Sul, 

com caráter de política pública e aprovada pelo Conselho Estadual de Educação e se 

intitulava ñExperi°ncia pedag·gica: Escola Itinerante para acampamentos de reforma 

agr§ria do Rio Grande do Sulò (WEIDE, 2009). 

Segundo o autor esta experiência surge sob o prisma de um novo olhar para o sujeito 

do campo... 

 
 
[...] fruto de um processo reflexivo desenvolvido ao longo dos anos nos 
acampamentos de Reforma Agrária, buscando contemplar um fazer 
pedagógico diferente das práticas tradicionais, incorporando ao 
processo educativo à realidade vivenciada pelo aluno, os elementos 
ligados à realidade do meio rural e à caminhada desenvolvida na luta 
pela terra. 
 
 

A terminologia da palavra Itinerante vem da idéia de algo que não está fixo, faz uma 

alusão a movimento, ou seja, mudança. Desta forma pode-se compreender que neste 

processo educativo a escola está condicionada ao MST e, portanto as movimentações 

territoriais que o mesmo desenvolve enquanto movimento social (ocupações de terra, 

reivindicações, etc.). Sendo assim a escola acompanha de forma integral as crianças 

que participam da luta pela terra com seus familiares, sem que seja necessário privá-

las do processo educativo, tornando-se uma necessidade dado o contexto social e 

cultural que se insere o movimento Sem Terra (FILIPAK, 2011). 
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O nome ITINERANTE vem da palavra itinerância, ou seja, aquela que 
caminha junto, por significar que esta escola acompanha o itinerário do 
acampamento até o momento em que as famílias acampadas chegam 
à conquista da terra, ao assentamento. Significa ainda uma postura 
pedagógica de caminhar junto com os Sem Terra, no sentido da 
afinidade entre os processos formais de escolarização e as práticas 
educativas de um movimento social organizado, como o MST. (Projeto 
Político Pedagógico, 2003, p.4). 
 
 

A situação das escolas itinerantes hoje em nível de Rio Grande do Sul e Brasil deixa 

bastante a desejar. No Rio Grande do Sul, estado pioneiro nesta modalidade 

educativa, foram extintas em 2009, por ordem do Ministério Público Estadual e da 

Secretaria de Estado de Educação, treze anos depois de sua implantação, o que 

denota que a luta em garantir a educação voltada para os interesses sociais exige 

constante luta em relação ao Estado. 

Na esfera nacional de forma generalista as escolas itinerantes, como política pública, 

se fazem presentes em apenas dois estados. São eles: Paraná e Piauí. 

 

 

INCLUSÃO PEDAGÓGICA 

 

 

 Ao dialogarmos sobre a perspectiva da Inclusão Pedagógica vamos abordar, em um 

primeiro momento, a inclusão na esfera da educação especial, abordando questões 

referentes à inclusão de alunos com Necessidades Educacionais Especial no campo, 

fazendo desta forma um paralelo entre a educação especial e a educação do campo. 

A discussão sobre educação inclusiva é bastante recente, sendo oficializada no ano 

de 2008, quando se estabelecem as diretrizes complementares para a educação do 

campo juntamente com a homologação do documento da Política Nacional de 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Promover uma educação 

inclusiva compreende aspectos que vão além do atendimento a todos e a todas 

independente de suas diferenças. Prevê a educação especial como modalidade de 

ensino e que serve como apoio ao ensino regular, de forma que o aluno com NEE não 

fique restrito ao ensino regular e sim passe a frequentar as classes tradicionais 

utilizando-se da educação especial como complemento ao seu desenvolvimento 

educacional. 

Segundo MARCOCCIA (2011) a inclusão dos alunos com NEE no campo enfrenta e 

esbarra nos mesmos entraves que no meio urbano, como a  falta de formação dos 
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professores que recebem estes alunos bem como a acessibilidade e recursos que são 

escassos nas escolas ou muitas vezes inexistentes. Para a autora não importa se 

estamos falando da inclusão no meio urbano ou rural, pois esta educação precisa ser 

pensada a partir de seus próprios sujeitos e de suas especificidades e do contexto da 

qual estão inseridas. Esta inclusão precisa acontecer sob a ótica da formação 

humana, como um direito destes sujeitos e que devem ser exercidos pelos mesmos. 

Sendo assim a problemática da educação inclusiva apenas se perpetua no campo, 

pois tudo o que já foi dito ainda se agrava quando se insere nesta discussão questões 

como transporte, infra-estrutura das escolas e moradias dos alunos, questões sociais 

dentre outros limitantes, que acabam por ser excludentes quando falamos de inclusão 

no meio rural.  

 

 

PEDAGOGIA DO MOVIMENTO 

 

 

A pedagogia do movimento surge dentro do Movimento Sem Terra como forma de 

educar seus integrantes aliando teoria a prática, nas ações vivenciadas dentro do 

acampamento, e desta forma o dia a dia de cada integrante acaba por sofrer um 

processo educativo gradual e sistêmico. 

 
 
As várias práticas educativas de que participam os integrantes do MST 
se transformam em práticas políticas na medida em que as 
participações das crianças, mulheres, da juventude, dos idosos, 
constroem novas relações sociais através das marchas, das 
assembléias, dos cursos, das caminhadas, dos trabalhos voluntários, 
dos gestos de solidariedade, das ocupações e mobilizações 
(LUCIANO, 2008, p.56). 
 
 

A pedagogia do movimento vai muito além da educação tradicional que trabalha os 

conteúdos de forma isolada das questões políticas e sociais. A educação que nasce 

dentro desse movimento de luta social, precisa atuar também como formadora, 

problematizadora, reflexiva, contextualizando o vivido com os conceitos e conteúdos 

escolares. 

Contextualizar os fatos históricos ou até mesmo os acontecimentos do dia a dia em 

detrimento das atividades escolares, muitas vezes é mais educativo do que qualquer 

outra metodologia. Para Cury apud Luciano a própria experiência de vida de uma 
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classe é um momento pedagógico, é que da sentido as ações vivenciadas, ou seja, o 

cotidiano de cada integrante do MST acaba por constituir-se enquanto prática 

educativa. 

 

 

EDUCAÇÃO POPULAR E MOVIMENTOS SOCIAIS 

 

 

Os vários espaços de convivência humana constituem-se em espaços educativos: 

escola, família, trabalho e movimentos sociais. Sob esta perspectiva é que nasce a 

educação popular. A educação popular nasceu na América Latina e firmou-se por 

suas teorias e práticas educativas alternativas às pedagogias e práticas tradicionais e 

liberais a serviço das estruturas e do poder político, da exploração do trabalho e 

dom²nio cultural. Est§ baseada na ñPedagogia do Oprimidoò de Paulo Freire e visa 

uma transformação social. 

No Brasil a educação popular surge permeada pela transição de um modelo agrário-

exportador para um modelo urbano - industrial. Neste momento no Brasil temos a 

pedagogia tradicional e a escola nova que surge sob os braços dos socialistas 

(anarquistas e comunistas). Ela é a gênese da educação popular contrapondo-se a 

teoria tecnicista pautada pela teoria do capital humano (Paludo, 2008). 

Em 1978 surgem os novos movimentos sociais, dois anos depois em 1980 eles 

ratificam sua aparição no cenário político para a construção de um novo projeto de 

sociedade. Neste momento a educação popular é elevada à categoria de concepção 

de educação ou pedagogia. Este modelo popular de educação embatia arduamente 

contra os modelos de educação vigente que preconizavam uma educação pública 

baseada em quantidade ao invés de qualidade. Em 1990 novamente surge uma nova 

transformação social em que a educação é tida como mercadoria alicerçada nos 

parâmetros da economia capitalista. Esta educação aliena, oprime e silencia ao invés 

de libertar como propõe a educação popular. 

 

 

 

 

 



 

 844 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

O levantamento de dados deste estudo foi pautado em diálogos, discussões entre 

alunos, professores, comunidade e demais atores envolvidos com o cotidiano escolar. 

Além disso, foram utilizados questionários semi estruturados como forma de coletar 

algumas impressões de professores e funcionários da escola que é objeto de estudo 

desta pesquisa. 

O primeiro questionário buscou por captar as impressões dos docentes sobre o 

trabalho no campo, em especial com os alunos do MST, de forma generalista. O que 

se observa é que a maioria dos professores não conhece a realidade dos alunos, por 

motivos de tempo, mobilidade ou disposição em se integrar com o ambiente dos 

alunos. Quanto à prática em sala de aula ser pautada nos princípios de uma educação 

do campo e para o campo. Essa idéia esbarra na colocação anterior, pois se torna 

impossível associar os conteúdos a uma realidade da qual os professores não 

pertencem e não conhecem. Questões relacionadas a infra-estrutura das escolas do 

campo também foram citadas como entraves ao processo educativo, sendo fatores 

limitante ao tipo de ensino que se pode ofertar. Sobre as dificuldades enfrentadas 

pelos alunos, os docentes acreditam que muitos vêm para escola com algum grau de 

déficit escolar, posto que a educação na escola itinerante foi mais pautada na 

formação humana e política do que nos conteúdos em si, o que faz com que um 

trabalho de reforço seja feito na escola de forma complementar de modo que possa 

sanar as dificuldades do alunado. 

No que tange a direção e funcionários da escola, percebe-se um grande empenho em 

tornar a mesma uma escola do campo, não somente em sua parte física, mas em seu 

currículo. Tenta-se fazer com que o Projeto Político Pedagógico da escola atenda aos 

interesses dos alunos e da comunidade. Aqui a escola enfrenta alguns entraves como 

entrada de professores novos, o que dificulta a compreensão dos mesmos sobre o 

trabalho de uma escola no campo. Podemos citar também que a não formação 

específica de professores para as escolas do campo restringe o trabalho da escola 

para alcançar, de fato, um ensino voltado para o campo. 

Quanto aos alunos, os mesmos pretendem ir estudar na cidade, não só porque não é 

ofertado ensino médio no campo, mais porque os mesmos veem na cidade maiores 

oportunidades de crescimento pessoal. Em maioria foi dito que não pretendem 
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permanecer no campo, pois o dia a dia rural é muito sacrificante e pouco valorizado. 

Quanto a ir estudar na cidade para eles não e nenhum problema, lá podem crescer e 

continuar os estudos. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Fica evidente que a inclusão dos alunos oriundos do MST na rede pública de ensino 

de São Gabriel acontece de forma parcial, visto que não basta apenas incluí-los ao 

ensino regular, mas seria primordial uma inclusão que de fato proporcionasse ao aluno 

do campo uma educação pautada em sua realidade, modo de vida, princípios e 

cultura.  Para que isso ocorra é preciso envolvimento e participação da escola, corpo 

docente e comunidade escolar. Sabemos que muitos dos aspectos citados esbarram 

em entraves como formação continuada de professores para o campo, infra-estrutura 

das escolas rurais, transporte entre outros fatores limitantes. Outro aspecto que nos 

chama atenção neste estudo é o desinteresse pela vida no campo por parte dos 

jovens. Muitos dos jovens que hoje estudam na Escola Ataliba Rodrigues Chagas e 

que pertencem ao MST são oriundos de regiões de periferias urbanas o que talvez 

seja o fator primordial para contribuir com o êxodo rural da atividade agropecuária por 

parte da população jovem. Este é um problema alarmante e que precisa ser trabalhado 

a nível educacional, posto que a migração destes jovens para os grandes centros 

urbanos acarreta em desemprego e instabilidade social. 

Acreditamos que algumas alternativas possam subsidiar esta realidade, tal como 

educação que seja voltada para o campo, não somente no seu dia a dia mais também 

de forma a valorizar o trabalhador rural. Uma saída para a realidade das crianças e 

jovens do campo do município de São Gabriel seria a criação de uma escola de 

Alternância capaz de proporcionar educação, conhecimento técnico e valorização do 

ser e estar do campo. Outro aspecto observado durante este estudo como primordial 

é que exista uma formação continuada, adequada às necessidades do campo, que 

propicie aos docentes um respaldo técnico, cultural e científico sobre o campo e todos 

os aspectos que envolvem o mesmo e que esta formação possa refletir em práticas 

em sala de aula, realizando de fato uma mudança, uma inclusão na vida escolar 

destes alunos. 
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EIXO  3. Organização  do  Trabalho  Pedagógico  nas  Escolas  Públicas  da Educação 

Básica (Projeto Político Pedagógico, Gestão, Currículo, Avaliação, Cultura, Política de 

Acesso e Permanência) 

 

 

Resumo 

A presente proposta pretende analisar como os currículos da escola do assentamento 

Bela Vista de Araraquara, a Hermínio Pagôtto têm se organizado para gerar equidade 

de gênero e valorização do patrimônio local. Tem-se o objetivo de mapear na escola 

os principais saberes tradicionais repassados especialmente pelas mulheres e 

analisar de que maneira ocorre às propostas pedagógicas no currículo formal ou 

oculto para garantir a identificação e permanência dos saberes patrimoniais tangíveis 

e intangíveis, conforme os direcionamentos legais recentes das propostas voltadas 

especialmente para inclusão da diversidade, valorização da cultura e equidade de 

gênero nos projetos de Educação do Campo. 

 

Palavras- chaves: assentamento, educação do campo, mulheres, currículo. 

 

 

 



 

 849 

O lugar da pesquisa 

 

O lugar onde este trabalho foi realizado é um espaço de Reforma Agrária que se 

localiza na região de Araraquara e, antes de tornar-se assentamento foi uma fazenda 

chamada Bela Vista constituída durante o período produtor de café. Isto contribuiu 

para que a fazenda possuísse riquíssimas estruturas arquitetônicas e que parte dela 

fosse conservada pelas famílias assentadas. 

Esta microrregião de Araraquara é nacionalmente conhecida pelo alto dinamismo do 

agronegócio com empresas sucroalcooleiras. Trata-se, portanto, da região Central do 

Estado, que se encontra em um ponto estratégico de São Paulo, cortada por inúmeras 

rodovias e estradas de ferro, que comporta a maior empresa exportadora de suco 

brasileira e as áreas com maior concentração de plantação de cana do país. 

Contrastando com este tônus de riqueza, a região apresenta um histórico de 

exploração de mão-de-obra rural. 

A área em que se encontra o assentamento Bela Vista tem sua história iniciada nas 

antigas terras da Usina Tamoio. Em 1905, as terras pertenciam á família Morganti e 

contemplavam as áreas constituídas por uma sede industrial contabilizando um total 

de 5.046.795 alqueires, passando por outros proprietários até ser vendida para o 

grupo Silva Gordo. Quando o processo de decadência da usina torna-se eminente. 

Esta decadência, no entanto, levou a administração do grupo Silva ao processo de 

falência e não pagamento das dívidas trabalhistas. 

Posteriormente na região, com a fundação dos primeiros Sindicatos dos 

Trabalhadores Rurais, iniciava uma trajetória de lutas por melhores condições de 

trabalho. O que resulta em 1982, na mobilização dos ex-trabalhadores boias- frias da 

região para lutar pela Reforma nas terras da usina. 

Estes empregados rurais junto ao Sindicato passaram a mobilizar-se para que as 

terras da antiga usina fossem distribuídas. Ressalta-se, entretanto que este processo 

não foi conduzido apenas por ex-trabalhadores da Usina Tamoio. Ocorreu ainda à 

participação de outros trabalhadores oriundos de outras localidades como os 

participantes da greve de Guariba (GOMES, 2011). 

Então, no ano de 1988, as terras da antiga fazenda foram loteadas em 203 lotes que 

possuem hoje, um total de 173 famílias2 (segundo o INCRA). Algumas permanecem 

desde a inauguração do assentamento, outras foram se integrando e fazendo parte 

deste núcleo ao longo dos 25 anos de existência. São famílias errantes de várias 
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partes do país que encontram na Reforma Agrária a construção de uma nova 

composição dos modos de vida. 

Na concepção aqui trabalhada, os modos de vida são (re) elaborações de práticas 

pelos trabalhadores nos espaços da sociabilidade no interior dos assentamentos 

carregadas de saberes culturais intangíveis.  E, as estratégias de produção/ 

reprodução social das famílias e as mediações políticas constituídas tornam-se busca 

constante por permanecer na terra. 

Ferrante (2010) salienta que para os assentados, o espaço do assentamento é um 

lugar de dificuldades, mas que ao mesmo tempo é repleto de esperanças, e neste 

mesmo espaço são construídos e reconstruídos a história individual e a sociabilidade 

local. Completa que é onde há troca de experiências, práticas e transformação de 

habitus que promovem a ressocialização dos trabalhadores para alternativas jamais 

previstas e que a criatividade demonstrada pelo grupo de homens e mulheres que ñse 

fazemò enquanto constroem os assentamentos dão vida e movimento às 

especificidades e situações particulares típicas da Reforma Agrária. 

Tendo como base tais especificidades, pretendemos seguir a trajetória traçada no 

mestrado que enfatizava uma fatia de estudos pouco priorizados na literatura sobre 

assentamentos rurais associados às questões de gênero, patrimônio cultural e 

educação, que norteiam outros olhares sobre o cotidiano, sobre a escola e as 

questões participativas em que a mulher assentada tem sido pouco retratada. 

É importante destacar, quando tomada por análise à história e a trajetória de 

assentados, o desraizamento de suas origens e a constante busca pela terra; leva o 

grupo a um esquecimento temporário do patrimônio imaterial intangível- 

técnicas, formas, usos e costumes típicos adquiridos no cotidiano através das ações 

familiares. Mas, no contexto dos assentamentos estes saberes são resgatados e 

recriados a partir da prática e reprodução do dia-a-dia, tendo na figura da mulher a 

responsável pelo resgate e renovação deste conhecimento no núcleo familiar, e a 

escola por sua vez ambiente natural de socialização e troca de conhecimentos formais 

e não formais promove um papel significativo nas possibilidades de permanência 

destes saberes (GOMES, 2011). 
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Educação do campo e currículo 

 

As crianças por sua vez, aprendem com a mãe que certas práticas, modos de fazer, 

alimentos, cuidados, curas, que são importantes para a manutenção da família e da 

própria rotina dos assentamentos. Muitas delas ao chegar ao ambiente da escola, que 

geralmente não é o ambiente rural, sentem-se deslocadas seja pelo que eles 

representam para os outros alunos das áreas urbanizadas (em muitas escolas são 

conhecidas como ñcrianas p®s vermelhosò) ou pelas experi°ncias que adquiriram no 

ambiente rural. No entanto, aos poucos vão se distanciando destas práticas, técnicas 

e conhecimento tradicionais para se adequarem a rotina escolar da qual se encontram 

imersas. 

É ainda importante destacar que apenas uma fatia pequena de crianças pode 

desfrutar de escolas rurais em assentamentos com projetos específicos para 

educação do campo. Basta verificarmos a evolução do Censo Escolar de 

2009 e 2012, no primeiro, cerca de 65% dos alunos matriculados em escolas rurais 

no Brasil não são atendidos por sistemas de transporte escolar público, o que 

demonstra que a dificuldade de acesso  e permanência de crianças e adolescentes 

na escola tem várias causas, que frequentemente se manifestam de forma combinada 

(UNICEF, 2012). 

Já no CENSO de 2012, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira, destaca que a matrícula na educação básica em escolas localizadas 

em áreas rurais apresentou ligeira queda entre os anos de 

2011 e 2012. Tal fato decorre dos inúmeros obstáculos que a criança deve passar em 

sua rotina escolar, seja a distância, falta de transporte, de escolas ou mesmo da 

incapacidade dos projetos ou currículos escolares. 

Um dos maiores desafios para a universalização de toda a Educação Básica é a 

grande dificuldade de acesso de professores e alunos às escolas de áreas rurais. 

Além disso, os conteúdos desenvolvidos em sala de aula são muito distantes da 

realidade dos alunos, seja na zona rural, seja nas áreas urbanas. Também se 

destacam falta de valorização dos professores, por meio de remuneração adequada, 

plano de carreira e capacitação constante; pobreza; trabalho infantil; gravidez na 

adolescência; e exposição à violência (UNICEF, 2012). O relatório da UNICEF de 

2012 aponta que somados a este problema há outro de fundamental importância que 

se refere à falta de adaptação dos currículos: 
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 (...) muitos currículos estão desvinculados da realidade, das necessidades, 
dos valores e dos interesses dos estudantes residentes no campo, o que 
impede que o aprendizado, de fato, se transforme em um instrumento para o 
desenvolvimento do meio rural (p.55). 

 
 
Com o objetivo de que estas escolas rurais passassem a ter uma relação mais íntima 

com a realidade e os valores do campo e com currículos próprios de uma identidade 

local, é  que  movimentos sociais  passaram  a  lutar  por  uma escola própria do 

campo. O termo ñEscola do Campoò foi pela primeira vez utilizado em 1998 na 

Conferência Nacional de Educação Básica do Campo, quando o conceito é 

incorporado pelos debates sobre educação no meio rural. Mas em 1996 já havia uma 

orientação sobre a adaptação da educação rural pela LDB no artigo 28 - nº 9394/96, 

na qual se explicita: ñna oferta de educa«o b§sica para a popula«o rural, os sistemas 

de ensino proverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades 

da vida rural e de cada regi«o (...)ò.A partir desta orientação, as políticas destinadas à 

escola do Campo, passaram a definir suas diretrizes básicas ligadas a uma 

perspectiva de valorização, identificação e igualdade entre os membros que fazem 

parte da mesma. A escola passou a ser considerada ambiente de troca social 

representando a reunião de valores locais que são passados para as crianças nos 

primeiros ciclos que devem estar presentes nos currículos. 

Assim a escola passa a ser entendida como aquele espaço na qual se deve cumprir 

seu papel de transmissora de conhecimento científico e também de 

identifica«o/autenticidade da realidade local. Paulo Freire (1996) em ñPedagogia da 

autonomiaò salienta que uma das tarefas mais importantes da pr§tica educativo-crítica 

é proporcionar as condições em que os educados em suas relações uns com os outros 

ensaiam a experiência profunda de assumir- se como ser social e histórico, como ser 

pensante, comunicante, transformador. Ele ainda acrescenta que a questão da 

identidade cultural, de que faz parte a dimensão individual e a de classe dos 

educandos é absolutamente fundamental na prática educativa. 

Na mesma perspectiva Arroyo (2004) salienta que a defesa por políticas e projetos 

educacionais direcionados para o campo traz a defesa da cultura, da identidade, dos 

saberes e dos valores locais. É importante destacar que uma proposta educacional 

de formação do ser humano deve comtemplar à produção do conhecimento, dos 

valores, sua socialização é inseparável das formas de produzir sua existência. 
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Neste sentido, no paradigma da Educação do Campo, há uma busca pela superação 

do antagonismo entre a cidade e o campo, que passam a ser vistos como 

complementares e de igual valor. Considera-se e respeita-se a existência de tempos 

e modos diferentes de ser, viver e produzir com a defesa ao desenvolvimento social, 

economicamente justo ecologicamente sustentável seja no meio ambiente, na 

agricultura, agrária, economia, sociedade, política e cultura. Bem como, na equidade 

de gênero, étnico-racial, intergeracional e na diversidade sexual (MOLINA, 2004). 

Sob este ponto de vista Martínez (2013) destaca que as maneiras como são 

interpretadas as diferenças e os projetos políticos adotados em uma sociedade para 

seus cidadãos e cidadãs têm consequências importantes para a definição que 

fazemos de currículo, do conhecimento e sobre a proposta ética de uma educação 

que tenha como norte a justiça, que sem dúvida devem prioritariamente estar 

presentes na estrutura curricular. 

Para Lemes (2007) a adequação, participação e flexibilização curricular se mostram 

como essenciais para o currículo na escola democratizada, além disso, a adequação 

tanto à sua realidade local/regional quanto na forma de aplicação de suas ações 

pedagógicas e a origem deste procedimento deve ser um projeto pedagógico 

educativo que atenda às necessidades e as demandas dessa realidade apresenta à 

escola. 

Vale salientar que compreender os currículos em situações de escolas do campo nos 

ajudam a avançar nos estudos sobre identidade cultural patrimonial e, sobretudo, 

verificar quais os espaços garantidos ou ocultados às mulheres na educação.  

A exemplo, de como estes espaços das mulheres foram sendo ocultados, Barbero 

(2006) ressalta que historicamente a centralização de poder e a penetração de uma 

nova economia levou, a destruição econômica dos modos de vidas tradicionais pela 

lenta penetração mercantil que somada a uma rede de dispositivos, minaram 

progressivamente a autonomia das comunidades regionais no âmbito político e 

cultural. E os resultados deste conjunto de realizações por parte da Igreja e do Estado, 

levaram a um longo processo de enculturação, que foi através da transformação do 

saber e dos modos populares de sua transmissão. Toda esta desestruturação se inicia 

pela mudança na transmissão do saber.  O que antes era aprendido através dos 

gestos, da imitação através da iniciação em rituais, a escola neutraliza estes saberes 

ao intelectualizá-los. O científico passa a ter um valor inestimável e o que não se 

encontra dentro deste padrão é descartado. 
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Por conta disto tudo, podemos dizer que a dinâmica de homogeneização somente 

mostrará seu verdadeiro alcance na atualidade, como se o processo de destruição 

das diferenças culturais regionais, a favor da nação, levasse em si a semente da 

própria negação. Perspectiva esta, que permite compreendermos como a destruição 

das festas pagãs, dos saberes tradicionais e medicinais praticados por mulheres 

coincidem automaticamente com a enculturação e a dominação masculina (BABERO, 

2006). 

Notadamente esta orientação permanece ainda nos âmbitos sociais e na estruturação 

científica, atingindo a estruturação da própria lógica escolar.  Basta verificar que os 

estudos das mulheres no currículo, segundo Martínez (2013), muito mais do que em 

outras desigualdades como de etnia e classe, têm sido considerados apenas como 

um campo específico de estudos e, não um problema central de pesquisa. Fato que 

se dá pelas relações dos problemas científicos que sempre levam a marca dos grupos 

dominantes e interpretações de uma cultura que possui categorias de pensamento 

masculinas (HARDING, 1996). 

No que tange a escola Hermínio Pagôtto, para seguir o projeto direcionado da 

proposta de Escola do Campo, teve que ser municipalizada em dezembro de 2001, 

quando se estruturou o Ensino Fundamental de nove anos, com ciclos de 3 anos e se 

adotou o projeto específico. Deste modo, a escola passou a atender a uma demanda 

das comunidades rurais, em que uma das principais propostas eram os ciclos de 

formação com currículos de acordo com ñcomplexos tem§ticos ou temas geradores 

obtidos junto ¨ comunidade escolarò. Al®m de o calend§rio escolar passar a refletir a 

realidade do local. A escola além de ser hoje considerada uma escola modelo da 

educação do campo, possui infraestrutura destoante da grande maioria das escolas 

rurais. Dispõem de creche, salas de vídeo, música, informática, biblioteca, cozinha 

experimental, quadra coberto, viveiro de plantas medicinais além de horta e 

playground. 

 

 

O patrimônio e as mulheres 

 

 

Seguimos uma concepção de que a necessidade de fazer o levantamento dos 

currículos e do projeto pedagógico da Escola Hermínio estará possibilitando verificar 
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se os saberes tradicionais e a participação das mulheres estão de fato sendo cumprido 

pela proposta escolar. Vale destacar que entende-se nesta pesquisa por saberes e 

práticas parte do que o IPHAN tem designado como patrimônio imaterial. Integramos 

ainda a essa ideia a concepção de que os conhecimentos costumeiros, aqui 

estudados, não podem ser considerados tradicionais puros, autêntico, mas 

informações que são marginalizadas pelo conhecimento oficial por serem fortemente 

ligadas à tradição e que constantemente se ressignificam num todo híbrido de 

modalidades sociais e étnicas que constantemente se renovam e que podem ou não 

tomar importância no ambiente escolar (GOMES, 2011). 

A saber, esses conceitos de patrimonialidade, materialidade/ imaterialidade são 

definições modernas, mas tiveram sua origem nos séculos XVIII e XIX associada à 

ideia de patrimônio cultural. Esta ideia inicial de patrimônio cultural estava imbricada 

às identidades sociais, ou melhor, primeiro nas políticas de Estado Nacional que 

tinham a intenção de criação de um espírito nacional e, em seguida, no 

questionamento do quadro de defesa da diversidade, ou seja, naquilo que era 

representativo à nacionalidade, na forma de monumentos, edifícios ou outras formas 

de expressão (PELLEGRINI e FUNARI, 2008). 

O movimento de valorização das culturas, iniciado com os aspectos materiais, passou, 

aos poucos, a se expandir para as manifestações intangíveis e de grupos sociais. 

O conceito de patrimônio, na atualidade, surge na década de 30, quando alguns 

estudiosos preocupados com o crescimento desenfreados das áreas urbanas se 

deram conta da urgência em refletir sobre as mudanças que estavam acontecendo no 

mundo todo.  No ano de 1972, a UNESCO, mobilizou cerca de 150 países com a 

finalidade de proteção dos bens culturais e naturais da humanidade. O resultado desta 

mobilização gerou documentos normativos que têm suscitado políticas públicas e 

medidas concretas de conservação e preservação em vários países (PELLEGRINI e 

FUNARI, 2008). 

Atualmente, a UNESCO trabalha com a concepção de que proteger a memória 

através do físico é um consenso, mas segundo ainda esta instituição, não apenas de 

aspectos físicos se constitui a cultura de um povo, mas há muito mais nas tradições, 

saberes, folclore e, cotidianos transmitidos através de gestos ou língua e criado e 

recriado coletivamente ao longo do tempo, tal fator pode ser afirmado: ñpara as 

minorias étnicas e povos indígenas, este patrimônio é uma fonte de identidade e 

carrega a sua pr·pria hist·riaò (UNESCO, 
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http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/culture/world- heritage/intangible-heritage/, 

consultado em 20/12/10). 

Visando a essa preocupação, então, em 2003, na Convenção de Salvaguardura do 

Patrimônio Imaterial definiu-se que o patrimônio intangível como: 

 
 

(...) práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas ï junto 
com instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais  que  lhes  são  
associados-que  as  comunidades,  os grupos e, em alguns casos, os 
indivíduos reconhecem como parte integrante de seu patrimônio cultural 
(UNESCO, 2003, p.1). 

 
 
Para Pacheco (2006), esses bens materiais resistem justamente porque ñexiste um 

sistema de educação informal, e em alguns casos presentes tanto no currículo formal 

quanto informal das escolas, uma cultura que resiste ao ciclo intergeracional da 

pobrezaò (p.41). Para que essa tradi«o seja registrada por escrito ® necess§rio 

primeiro potencializar a rede de transmissão oral e seus atores, possibilitando um 

vínculo e reconhecimento entre as gerações e nos sistemas formais de ensino e 

aprendizagem (PACHECO, 2006). 

A escola Hermínio Pagôtto passa então a ter um papel duplamente importante no 

sentido de fazer com que ocorram propostas de equidade gênero. Foi a Convenção 

do Patrimônio Mundial de 1972 e a valorização e permanência do patrimônio cultural 

dos assentados. Ainda neste sentido, as mulheres sendo as principais guardadoras 

destes saberes devem ser consideradas como integrantes importantes da 

estruturação dos Projetos Pedagógicos e dos currículos, como uma importante 

parceira seja para promover a presença efetiva das decisões na escola ou para 

garantir equidade no ambiente escolar. Fazendo com que as crianças passem a 

entender que a atribuição histórica de papéis, funções, exigências, expectativas em 

relação à mulher são construções sociais e não biológicas (que diferem homem x 

mulher) e por isso podem variar no tempo e no espaço. 

É preciso destacar ainda que, os espaços dos assentamentos de Reforma Agrária são 

locais privilegiados para o estudo de gênero, justamente porque são espaços sociais 

que tem por base a mudança de condições sociais, ou seja, mesmo com o processo 

de modernização e conquistas das mulheres, todos conhecimentos tradicionais por 

elas guardados e alimentados são muitas vezes desconsiderados nas relações 

escolares e familiares. E a devida valorização das informações patrimoniais ou 
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técnicas de cultivos, por exemplo, orgânico ou agroecológico por elas fomentados são 

desconsiderados no ambiente escolar. 

Como instituição, a família em especial a mulher é também responsável pela 

socialização e internalização de valores sociais, promovendo a coesão e a relação 

indenitária necessária à formação de qualquer sociedade. 

Neste caso, os currículos e projetos pedagógicos da escola ao integrarem as 

perspectivas de gênero e do patrimônio intangível do assentamento estão fomentando 

o conhecimento da cultura, valorização da relação homem e mulher como uma e não 

bipartida, além do reconhecimento dos assentados por meio de seu patrimônio local. 

Ao salientar a importância do cotidiano e em especial o ambiente escolar, no que 

tange aos saberes e também aos currículos, estamos propondo incluir nestes 

programas questões que permeiam outros espaços que as crianças frequentam na 

escola. Espaços/lugares coletivos e individuais que subsidiarão outro olhar com 

relação à projeção da figura feminina e dos saberes patrimoniais na construção do 

processo educativo das gerações futuras. 

E na medida em que, oferecemos visibilidade aos saberes tradicionais não valorizados 

pela ciência convencional estamos analisando uma fatia pouco estudada na 

academia, que, tem um papel importantíssimo na conjuntura de assentamentos rurais, 

especialmente no que tange ao futuro da permanência das populações assentadas. 

Já, permitindo dizer que muitos destes saberes influem na própria produção material 

e simbólica dos assentados. 

 

 

Metodologia 

 

 

Este trabalho se balizou na metodologia qualitativa utilizando para verificar se há 

inclusão do patrimônio intangível nos currículos e projetos o método de construção de 

inventários uma etnográfica. 

Já que acreditamos que ao fazer uma etnografia considera-se ña cultura como sendo 

essas teias e a sua análise; portanto não como uma ciência experimental em busca 

de leis, mas como uma ci°ncia interpretativa, ¨ procura de significadosò (GEERTZ, 

1978, p.15). E sendo esta interpretativa, cabe ao pesquisador desenrolar este 

emaranhado e fazer deste tecido uma interpretação densa. Desta maneira, ao 
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compreender estes significados e sua inter-relação, pode-se constituir uma ciência 

interpretativa ou obter conceitos mais definidos de cultura. 

Nesta hermenêutica da dimensão patrimonial/escolar traz-se a análise da dimensão 

intelig²vel para a compreens«o, capaz de redu«o do ñconceito cultura a uma 

dimensão justa, que realmente assegure a sua importância contínua em vez de 

debilitá-laò (GEERTZ, 1978, p.14). N«o cabe considerar a etnografia como   um 

ñmétodo, mas utilizá-la para promover relações, selecionar informantes, transcrever, 

textos, levantar genealogias, mapear campos e manter um di§rioò (p.15). Para a² se 

realizar o método que Geertz (1978) descreve como o esforço intelectual de se realizar 

uma ñdescri«o densaò daquela realidade estudada. 

Ao realizar uma descrição densa da realidade através da coleta realizada durante o 

processo etnográfico é possível realizar uma análise do discurso social ou uma leitura 

da cultura. Ao descrever as informações observadas em caderno de campo se 

constitui um processo de anotar, inscrever que transforma o acontecimento passado 

em relato e fonte de estudo. 

Neste sentido, Whitaker (2002) em Sociologia Rural, e Ferrante na coleção Retratos 

de Assentamentos propõem um método diferenciado, voltada para o interesse que o 

pesquisador deve ter em acompanhar o raciocínio do entrevistado de forma a deixá-

lo mais à vontade, para que os aspectos subjetivos ganhem relevância nas conversas 

e que através dos gestos e aspectos   sutis   demonstrem   estar   havendo   uma   

concordância   entre   o entrevistado e entrevistador.  A exploração etnográfica neste 

sentido passará a ser não apenas um trabalho de observação e registro, mas um 

envolvimento com a fala, a realidade e o momento. Processar-se-á com a conjunção 

entre o escutar e o registrar de forma a superar os preconceitos anteriormente pré- 

estabelecidos, pois a concordância do entrevistador com entrevistado permitirá um 

adentramento, mesmo que instantâneo, à realidade local, possibilitando uma riqueza 

de detalhes e compreensão da razão e motivações locais. 

Para apreensão desta realidade utilizou-se como técnicas de pesquisa a utilização de 

cadernos de campo, em que o pesquisador sente-se livre para imputar no papel 

impressões, paisagens, fotos e o que foi dito não em palavras, mas em expressões, 

gestos e omissões. 
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Propostas de valorização do patrimônio no currículo escolar 

 

 

Ao mapear de que forma o patrimônio femininos esta presente na escola, pudemos 

identificar conjuntamente a inclusão dos mesmos em projetos desenvolvidos na 

escola para valorização da história e cultura do assentamento. Propomos um 

acompanhamento com crianças do 4º ano da Escola Municipal do assentamento 

Hermínio Pagotto. Inicialmente, pretendíamos realizar uma atividade de levantamento 

de saberes tradicionais não oficiais que se relacionariam aos usos de ervas 

medicinais, receitas tradicionais e técnicas de benzeduras geralmente ligados às 

práticas femininas. No entanto, como a escola desenvolvia um projeto, em 

andamento, tivemos que nos adequar à demanda da própria escola que nos orientou 

para desenvolvermos um projeto que tivesse como objetivo fazer um levantamento de 

informações históricas e culturais do assentamento, com a finalidade de criar um 

memorial do assentamento Bela Vista do Chibarro.  

Então, a diretora sugeriu o acompanhamento do 4º ano sob a responsabilidade de um 

professor, que é assentado. A atividade, de responsabilidade da classe, envolvia a 

realização de um levantamento dos usos de ervas medicinais, chás e simpatias 

utilizadas pelas famílias dos alunos. 

Para a realização desse trabalho fizemos um questionário com questões relativas aos 

usos de ervas, chás e receitas tradicionais e quem geralmente praticava os usos. 

Depois, tabulamos os dados com os principais usos para discutir com as crianças o 

conhecimento delas sobre as receitas e usos das ervas. Ao final dessa atividade 

fizemos uma aula prática no viveiro de plantas medicinais reconhecendo cada erva 

pesquisada pelos alunos. A atividade de conclusão foi uma pesquisa de verificação 

dos usos científicos das plantas e um desenho com a representação das que mais 

elas haviam gostado. Nesta atividade foi possível verificar que há possibilidades de 

inclusão nos currículos a valorização do patrimônio feminino na escola e integrá-los 

ao conhecimento científico. E que há forte influência da figura da mulher no papel 

desempenhado na cura dos filhos (GOMES, 2011). 

Esperamos com este trabalho demonstrar que a ideia historicamente construída nos 

currículos de que a mulher possui um papel secundário na educação formal, no lote e 

nas formas de produção e reprodução social nos assentamentos de Reforma Agrária 

é uma concepção que precisa ser pesquisada e analisada. Já que é a própria mulher 
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a responsável inicial pela transferência de saberes relacionado patrimônio imaterial 

que vai aos poucos garantindo aos membros da comunidade um laço forte entre a 

escola e o assentamento. 

Vale salientar que o enfrentamento das questões que envolvem a desvalorização dos 

saberes, das culturas tradicionais e da mulher na área rural passa também pelo 

currículo escolar e projetos desenvolvidos na escola. Concepção equivocada 

construída historicamente por processos dominantes e contrários a diversidade e a 

igualdade entre homens, mulheres, jovens adultos, idosos, negros, brancos e 

indígenas. Ao mesmo tempo oferecer subsídios para que as políticas públicas com 

recorte de gênero contemplem estes saberes e conhecimentos tradicionais, para que 

o desenvolvimento dos assentamentos possa ser trilhado por caminhos alternativos e 

diferenciados dos modos produtivistas e convencionais dos pontos de vista 

acadêmico. 
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Resumo  
 
Inserido no Projeto do Observatório do Campo Modalidade em Rede, vinculado a 
Universidade Federal de Pelotas - UFPel apoiado pela CAPES/INEP, este artigo 
pretende apresentar os resultados parciais do projeto de pesquisa que pauta-se na 
perspectiva teórico metodológico da pesquisa-ação, que vem sendo desenvolvido 
junto a Escola Municipal Almirante Raphael Brusque ï Pelotas/RS, tendo como 
objetivo central qualificar o nível de letramento de professores e estudantes. Os 
resultados preliminares apontam para contribuição na melhoria das condições de 
análise da aprendizagem dos educandos, trazendo nesse movimento de forma 
incipiente a comunidade para discutir seus problemas no espaço escolar.  
 
Resumen  
 
Insertado en el campo Modo Observatorio Red del Plan, vinculado a la Universidad 
Federal de Pelotas - UFPel el apoyo de CAPES / INEP, AIMS este artículo para 
presentar los resultados preliminares de un proyecto de investigación que se guía el 
enfoque teórico y metodológico de la investigación-acción, que ha sido desarrollado 
con la Escuela Municipal Almirante Rafael Brusque - Pelotas / RS, con el principal 
objetivo de calificar el nivel de alfabetización de los profesores y estudiantes. Los 
resultados preliminares indican Contribución a mejorar el análisis de los aprendizajes 
de los alumnos, con lo que este movimiento incipiente de la comunidad para discutir 
sus problemas en la escuela. 
Palavras-chave: Pesquisa-ação. Praticas educativas. Educação do campo.  
Palabras clave: investigación-acción. Las prácticas educativas. Educación Campo. 
 
EIXO 3. Organização do Trabalho Pedagógico nas Escolas Públicas da Educação 
Básica (Projeto Político Pedagógico, Gestão, Currículo, Avaliação, Cultura, Política de 
Acesso e Permanência). 
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Introdução 

 

 

 O presente trabalho tem como objetivo apresentar a caminhada de pesquisa que vem 

sendo desenvolvida junto a Escola Municipal de Ensino fundamental Almirante 

Raphael Brusque, tendo como norteador o projeto Observatório da Educação do 

Campo, de forma a proporcionar o desenvolvimento de pesquisas nas escolas do 

Campo na região Sul do Rio Grande do Sul, em um trabalho conjunto com as 

universidades: UFSC e Universidade de Tuiuti, no Paraná, sobre a Realidade das 

escolas do campo na região Sul do Brasil: diagnóstico e intervenção pedagógica, com 

°nfase na alfabetiza«o, letramento e forma«o de professores  (Projeto do 

Observatório 2010, p. 5). 

A metodologia proposta na pesquisa norteia a investigação com base na pesquisa-

ação, ou seja, o andamento do trabalho norteia as ações que se desenvolvem na 

escola e na comunidade, com a finalidade de aprofundar a metodologia definiremos 

suas características específicas mais adiante na escrita. Dessa forma, pretendemos, 

em conjunto com a escola, desenvolver as atividades propostas permitindo, ao final 

dos quatro anos de pesquisa qualificar a prática pedagógica proporcionando aos 

envolvidos, professores, Universidade, educandos e comunidade avanços qualitativos 

no processo de letramento e alfabetização da escola e da comunidade.  

Como forma de apresentação do processo de investigação-ação optou-se por 

desenvolver, neste texto, a seguinte proposta: a importância de pesquisa-ação no 

contexto escolar, contexto de pesquisa, pesquisa-ação e seus achados, ações 

desenvolvidas e em desenvolvimento e primeiros resultados. 

 

 

A importância de pesquisa-ação no contexto escolar 

 

 

Para Mello (2005), a pesquisa-ação124 não é simplesmente uma coleta de dados do 

campo pesquisado para mudar a realidade de um grupo social. Ela é acima de tudo 

uma nova visão do nosso trabalho, é uma alavanca pára pensarmos em qualificar uma 

                                            
124 Quando nos referimos ao termo pesquisa-ação estamos entendendo a pesquisa na perspectiva 
pesquisa da transformação da radical prática, a partir do Materialismo Histórico Dialético. 
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nova forma de nos relacionarmos com a mudança, para transpor as dificuldades e 

transformar esta realidade. 

A pesquisa-ação é uma proposta de uma ruptura re-significando a pratica social, 

avançando para que o sujeito assim, como a sociedade possam se reconstruir, 

modificar, alterar suas condições de vida e de aprendizado, em busca de uma 

formação qualificada e de uma vida mais digna. Este tipo de pesquisa vai ao alcance 

de conhecer e agir principalmente nas necessidades básicas da classe trabalhadora, 

visto que são estas que não tem visibilidade e atenção devida pelas governanças dos 

distintos âmbitos municipal, estadual e federal. A pesquisa-ação conforme Brandão 

(1982) pode ser: 

 
 

Um conhecimento que, saído das praticas políticas que torna possível e 
proveitoso o compromisso de grupos populares como grupos de cientistas 
sociais, por exemplo, seja um instrumento a mais de reforço do poder do 
povo. Poder que se arma de participação do intelectual, (o cientista, o 
professor, o estudante, o agente da pastoral, do trabalhador social e de outros 
profissionais militantes) comprometidos de algum modo com a causa popular. 
(BRANDÃO 1982.p.10). 

 
 

Logo esta concepção e opção de pesquisa no espaço escolar nega a visão tradicional 

e tecnicista baseada numa concepção conservadora de cultura (fixa, estável, herdada) 

e conhecimento (como informação já processada), a ser repassado pela escola, pelos 

professores, na forma de conteúdos. Nesta visão tradicional os conteúdos são 

apresentados como neutros inquestionáveis transmitidos disciplinarmente na lógica 

da educação bancária. Assim, a pesquisa de acordo com Mello: 

 
 

A pesquisa traz consigo a possibilidade educativo/pedagógica para a própria 
formação dos educadores, na medida em que contribui para a reconstrução 
de nossa identidade como trabalhadores em educação. Assim, coletivamente 
vamos redescobrindo o prazer da pesquisa, incorporando praticas de reflexão 
critica, de curiosidade investigativa incorporando procedimentos e não 
apenas técnicas para qualificar a atuação no espaço escolar.  (MELLO, 200, 
p. 15) 

  
 

Neste processo dialético o processo do conhecimento tem como ponto de partida a 

pratica social que é à base da teoria, que por sua vez, deve servir para transformar a 

pratica. Como toda pratica é essencialmente contraditória, nos processos de pesquisa 

é a reflexão da pratica que nos permite descobrir as contradições e orientar novas 

pr§ticas. De acordo com Jara (2005) ñesse processo permite, ir conhecendo as 



 

 866 

contradições e orientar novas práticas de adquirir capacidade de teorizar, de 

interpretar a realidade, hierarquizando as contradições e nos apropriando dos 

conhecimentos te·ricosò.  

Elencamos assim a partir de Mello (2005), alguns pressupostos que orientam a 

compreensão de realidade e de sua investigação: 1- A realidade não é estática; está 

sempre em movimento logo pode ser transformada; 2 ï A realidade é construída a 

partir da apreensão das condições objetivas e das representações sociais dos sujeitos 

da investigação; 3 ï A realidade é contraditória. 

Desta forma a compreensão de escola, sociedade, comunidade, currículo como 

processo, como movimento nos coloca sempre o desafio da re-leitura da realidade 

socioeconômica e cultural a qual estamos inseridos para, a partir dela e de sua 

problematização buscarmos o dialogo com o conhecimento sistematizado. 

A pesquisa participante ao mesmo tempo em que realiza um trabalho científico, ela é 

humanizadora, pois, busca em seus meandros compreender causas e conseqüências 

do objetivo a ser desvelado. Ao mesmo tempo em que tem com o propósito ações e 

preposições construtivas, se constrói se modifica. O pesquisador não sai de uma 

pesquisa-participante da mesma forma que entrou ele se relaciona, busca 

compreender a sociedade que esta convivendo e é na procura dos fenômenos que 

interferem e por eles sofre interferência, são relações mais flexíveis, dialógicas. 

 Neste sentido podemos destacar que pesquisa-ação não é aliada ao 

conservadorismo, esta mais voltada para as camadas mais populares da sociedade 

capitalista, que não são vistas e nem tem voz de afirmação e que a toda hora são 

ameaçada pelo poder dominante. A escola faz parte deste sistema e tem como 

compromisso incentivar o conhecimento verdadeiro, mostrar para seus educandos 

que o conhecimento real a aquele que constrói entendimentos sólidos para o 

desvelamento das questões que impedem o avançar de cada comunidade. 

Conforme Mello (2005) a pesquisa-ação pode ser considerada: 

 
 

 A pesquisa caracteriza-se como uma pratica de investigação que incorpora 
os grupos excluídos ás esferas de decisões, produção e comunicação de 
conhecimentos, visando contribuir na transformação da realidade com 
mudanças nas condições de dominação. Seus, objetivos, situam-se em 
basicamente, três direções: visar á compreensão e transformação da 
realidade; proporcionar ruptura do monopólio do saber e do conhecimento, 
capacitando a comunidade para pesquisar e interpretar sua realidade de 
maneira autônoma; provocar a reconstrução curricular, definindo temáticas 
significativas para o trabalho pedagógico e afirmando o papel do educador 
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como mediador e problematizador das diferentes concepções-visões de 
mundo presentes na comunidade. (MELLO, 2005.p.35) 
 

   

No mesmo sentido que Mello (2005) o autor Thiollent (1986), aponta que a ênfase da 

pesquisa ação está na resolução dos problemas, na tomada de consciência e na 

produção do conhecimento.  

 
 

A pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base empírica que é 
concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a 
resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os 
participantes da situação ou do problema estão envolvidos de modo 
cooperativo ou participativo (THIOLLENT, 1986, p.14).  

 
 

Assim a pesquisa-ação perpassa a simples coleta de dados, o academicismo, porém 

e bem salientado por Thiollent que não é um mero ativismo, pretende-se com ela 

aumentar o conhecimento dos sujeitos envolvidos na pesquisa, assim ñn«o se trata de 

apenas resolver um problema imediato e sim desenvolver a consciência da 

coletividade nos planos políticos ou culturais a respeito dos problemas que 

enfrentamò. 

   

 
A comunidade pesqueira, a escola e sua materialidade objetiva 
 

 

Nosso horizonte de pesquisa se desenvolve no panorama do campo, tendo em sua 

especificidade a atividade pesqueira, representada no município de Pelotas pela 

Colônia Z3. A pesca artesanal é historicamente reconhecida como uma das mais 

antigas profissões exercidas pela humanidade, ao longo de milhares de anos esta 

atividade vem passando de geração em geração até os dias atuais.  

A localização da colônia é considerada zona rural de Pelotas, território que inclui a 

comunidade tradicional de pesca e terras que se destinam as atividades agrícolas 

(pecuária lavoura e principalmente arroz).  Como nos aponta Niederle (2006) de um 

lado, a paisagem "serrana", de plantios agrícolas diversificados, com relevo elevado 

e ondulado, que propiciou condições perfeitas para a colonização alemã. De outro, se 

constituiu uma paisagem de planície, baixa e plana, dominada pela pecuária e 

orizicultura e de composição étnica variada (onde, mais litoraneamente, se encontra 

a Colônia Z3).  
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De acordo com Niederle:  

 
 

ñSua posi«o ¨ beira da regi«o estuarina da Lagoa dos Patos permite aos 
pescadores fácil acesso às águas oceânicas. Esta região compreende cerca 
de 10% (971 Km²) da área total (10.360 Km²) da Lagoa e vai do canal de 
acesso com o mar, até uma linha imaginária entre o Saco do Rincão e a Ponta 
da Ilha da Feitoria. A única comunicação com o mar, onde ocorre a passagem 
de diferentes espécies marinhas, é um canal delimitado pelos molhes da 
barra de Rio Grande, possuindo apenas 4 km de comprimento e 0,5 a 3 km 
de largura. A situação hidrográfica de Pelotas, extremamente favorecida pela 
proximidade com o oceano, Lagoa dos Patos e canal São Gonçalo - que une 
a Lagoa dos Patos e Lagoa Mirim -, tem reflexos importantes sobre os 
aspectos físico-climáticos e sócio-econômicos. A Lagoa dos Patos, a maior 
do Brasil, é o principal local de pesca. De água doce na maior parte do ano, 
no verão e outono seu nível diminui significativamente permitindo a invasão 
das águas do Oceano Atlântico. Junto com a água salgada entram os peixes 
e camarões, que atualmente constituem a principal fonte de renda dos 
pescadores.ò (2006. p. 45). 

 
 
Desta forma, foi constituindo-se a formação sócio-territorial da Colônia Z3, desde os 

primeiros sistemas pesqueiros indígenas, (da ocupação do Brasil pelos portugueses 

até 1730) passando pelo sistema pesqueiro colonial (iniciado com as sesmarias 

quando de fato ocorre à ocupação massiva do território do Rio Grande do Sul, 

especialmente pelos açorianos na região referida) e sistema pesqueiro pós-industrial 

com a desestruturação das parelhas125 portuguesas e inovação tecnológica 

essencialmente realizada pelos catarinenses) até o sistema pesqueiro atual.  

Na construção da discussão sobre o processo histórico local nos ancoramos em 

alguns relatos de antigos moradores da Colônia de Pescadores Z3, baseado em 

entrevistas e pesquisa documental em periódicos e outros documentos que 

potencializassem uma melhor interpretação das transformações produtivas, culturais, 

socioeconômicas e políticas na comunidade em questão. 

Quanto ainda sobre a evolu«o hist·rica da Col¹nia, Figueira (2009) aponta que ñfoi 

no ano de 1912 a partir da lei 2.544 que se criaram as colônias de pescadores 

colocando-as sob a tutela do Minist®rio da Agricultura.ò O principal objetivo era 

cadastrar pescadores artesanais para uma possível convocação para a guerra. Por 

terem um vasto conhecimento de regiões litorâneas, os pescadores podiam tornar-se 

                                            
125 Existem pescadores que possuem mais de um bote, neste caso eles possuem uma parelha de 
pesca. Cada bote é composto por uma tripulação de três a quatro tripulantes, sendo um deles o "patrão" 
este é quem decide os rumos a serem tomados. Existem pescadores que possuem mais de um bote, 
neste caso eles possuem uma parelha de pesca. Cada bote é composto por uma tripulação de três a 
quatro tripulantes, sendo um deles o ñpatr«oò este ® quem decide os rumos a serem tomados.  
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peças fundamentais na aplicação de estratégias de defesa nacional, que 

eventualmente necessitassem ser aplicadas. Ainda de acordo com Figueira (2009), 

ñas col¹nias de pesca tiveram in²cio em todo pa²s no inicio do s®culo XX por estrat®gia 

da Marinha do Brasil em nacionalizar as comunidades pesqueiras e usá-las como 

pontos estratégicos na defesa do litoral brasileiroò. 

Deste modo a Colônia de São Pedro, ou Arroio Sujo, como também é conhecida a 

Colônia de Pescadores Z3 foi fundada no início do século 20, mais precisamente na 

década de 1920. Alguns moradores mais antigos afirmam que a família ñCostaò 

(família tradicional local) foi a primeira a se estabelecer na região. O estabelecimento 

de grupos no espaço se deu em quatro fases: 

 
 

ñno inicio eram poucas pessoas e fam²lias, vivendo em casas de madeira e 
palha, oriundas de diversas regiões. Na primeira fase, no início do século XX, 
os moradores eram do Estado do Rio Grande do Sul, agricultores de cidades 
como Piratini, Tapes, Viamão e Rio Grande. Já numa segunda fase, à partir 
da década de 1950, vieram grupos oriundos do Estado de Santa Catarina, de 
cidades como Laguna, Itajaí, Florianópolis, entre outras Eram pescadores. A 
partir da década de 1960 começaram a vir famílias oriundas de uma ilha 
conhecida como ñIlha da Feitoriaò, localizada ¨ uma hora da Col¹nia. £ 
importante salientar que o local também já foi conhecido com Colônia de 
Pescadores Z6.ò. (FIGUEIRA, 2009, p. 82) 
 
 

Algumas das transformações no trabalho do pescador artesanal deram-se a partir de 

1940: 

 
 

ñObserva-se a chegada de pescadores catarinenses para o estuário da Lagoa 
dos Patos. Estes novos pescadores trouxeram consigo mudanças 
significativas para a região, como a introdução de embarcações maiores, uso 
de motor no lugar da vara, do remo ou da vela, redes de espera de maior 
tamanho, diminuição do tamanho das malhas, entre outros. É nesta mesma 
fase que se consolida a figura do intermediário-atravessador".  

 
 

Segundo entrevistas com pescadores, num determinado período da história, na 

primeira das fases de chegada de grupos no local, o peixe era comercializado após 

ser seco, os barcos não possuíam motores, sendo orientados pelo vento através do 

uso de velas. Não havia as redes feitas de nylon-seda como atualmente. Os 

instrumentos para a prática da pesca eram o espinhel e as redes feitas de linho, e 

posteriormente de algodão, as quais eram banhadas no ñ·leo de linhaaò para ter mais 

resistência.  
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Deste modo a Colônia Z3 está organizada a partir da cadeia produtiva da pesca, a 

qual é fomentada pela possibilidade de boas safras de pescados e da entrada de 

cardumes de peixes no estuário da Lagoa dos Patos. Os pescadores estimulam o 

comércio local, através da compra de equipamentos e produtos para a pesca em 

estabelecimentos localizados na própria comunidade. 

No que diz respeito ainda, as atividades laborais dos pescadores artesanais é 

importante salientar algumas experiências coletivas de resistência popular por parte 

desta comunidade. As seguintes experiências de atuação coletiva na preservação dos 

recursos pesqueiros: nos Municípios de Rio Grande e Pelotas, num primeiro 

momento, divididos entre os profissionais pescadores e pescadores artesanais 

autônomos, se forma um movimento denominado Movimento dos Pescadores da 

Pesca Artesanal, com grande intervenção da Pastoral da Pesca, no fim dos anos 80 

do séc. XX. Segundo Opuszka (2011, p. 67): 

 
 

O principal objetivo do referido movimento era discutir e organizar 
politicamente as demandas da pesca artesanal fixando bandeiras de luta tais 
como a comercialização do pescado e os problemas com os denominados 
atravessadores até mesmo o conflito entre a pesca industrial e a artesanal, 
comércio formal e informal até mesmo os problemas ambientais devido à falta 
de peixe no estuário da Lagoa dos Patos e Lagoa Mirim (2011, p. 67). 

 
 

Outro marco de extrema importância para a colônia Z3 é a criação das políticas de 

pesca bem como sua ampliação com o seguro defeso que permite as famílias uma 

garantia de renda no período de entressafra, tendo em vista a problemática ambiental 

e sazonalidade da pesca, pois o período de safra compreende os meses de dezembro 

a março.  

Como forma de superar ou at® mesmo fugir do ñatravessadorò nos anos 1990-2000126 

deu-se no local a formação de cooperativas e de feiras que eram realizadas na zona 

                                            
126 No ano de 1999, os pescadores da região sul do estado ligados a Pastoral da Pesca, se mobilizaram 

para participar das assembleias do Orçamento Participativo e conquistaram importantes recursos 

através do governo estadual. Entre os anos de 1999 a 2002, os investimentos do governo do estado 

atingiram algo em torno de R$ 7.000.000 (sete milhões de reais), excluindo gastos com pessoal, 

veículos e custeio. Durante este período, várias comunidades de pescadores passaram a buscar suas 

próprias alternativas para enfrentamento da crise. Tais ações resultaram em um salto de qualidade na 

organização dos pescadores, culminando com a criação de várias associações e cooperativas, além 

do Movimento dos Pescadores Profissionais Artesanais (MPPA). 
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urbana, os pescadores tiveram novas alternativas para comercialização do pescado e 

incremento na renda de suas famílias, a Cooperativa dos Pescadores Artesanais e 

Profissionais Lagoa Viva Ltda, oferecia serviços e propostas de desenvolvimento e 

que possivelmente proporcionava pequenas mudanças significativas na localidade. 

Destacamos aqui alguns dos problemas atuais que assolam a vida dos moradores da 

Colônia de Pescadores Z3, os altos índices de consumo de drogas, violência 

doméstica, prostituição infantil, assaltos à mão-armada, roubos diversos, entre outros. 

Sobre a onda de violência registrada no local.  

Entretanto, além dos problemas relativos ao ambiente social, observa-se uma lenta 

decadência e esquecimento de práticas ligadas à cultura do pescador artesanal: 

técnicas tradicionais de navegação, técnicas de produção típica de artesanato e 

culinária, crenças e lendas, outras diversidades. Isto auxilia no êxodo e do abandono 

da prática pesqueira, por parte dos moradores mais jovens. Segundo jovem 

entrevistado: ñEu não quero ser pescador! Não mesmo é muito trabalho olha: têm que 

acordar cedo, as mãos ficam todas cortadas, às vezes vou com meu pai para ajudar, 

mas é muito ruim e nem ganha tão bem, depois tem que vender tudo para o 

atravessador, ficar nas mãos dele é muito ruim. Eu to estudando na escola, mas quero 

morar no centro fazer futuro bom por lá. Lá na cidade não quero viver enterrado aqui 

nessa pesca nãoò. 

Percebe-se que em outros momentos históricos a colônia da Z3 teve uma maior 

articulação na luta por políticas publicas, por espaços de formação e lazer aos jovens 

e até mesmo nas campanhas de alfabetização de adultos, porém na atualidade pouco 

se tem avançado as poucas instituições publicas que atuam na localidade, atuam 

normalmente de forma fragmentada e sem articulação efetiva com a comunidade 

pesqueira. 

Nesta contenda está à Escola Municipal de Ensino Fundamental Almirante Raphael 

Brusque localiza-se às margens da Lagoa dos Patos, tendo sua fundação no ano de 

1928, representa hoje a única possibilidade de escolarização no território descrito. 

Atualmente com 82 anos, a escola já passou por muitas, reformas e ampliações. No 

que tange a estrutura física conta atualmente com treze salas de aula, entre elas um 

laboratório de informática (telecentro) para uso dos alunos e da comunidade em geral, 

um laboratório de ciências e uma sala de recursos para atendimento de alunos com 

necessidades especiais.  
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A biblioteca contém, aproximadamente, 6.386 volumes, entre livros didáticos, 

enciclopédias, literatura infantil, infanto-juvenil e juvenil, dicionários e grande acervo 

de revistas, gibis e jornais. Embora a biblioteca tenha um grande acervo de livros um 

dos entraves é a falta de bibliotecário, que acompanhe e organize as atividades da 

biblioteca, atualmente há uma rotatividade de professores da própria escola que 

mantém em alguns períodos a biblioteca aberta e disponível aos estudantes e a 

comunidade. 

Atualmente a escola que funciona nos períodos matutinos, vespertino e noturno, 

oferece à comunidade o Ensino Fundamental completo, o EJA e o PEJA e a partir 

deste ano a escola disponibiliza o ensino médio127. Com relação à formação dos 

professores dentre o universo de 43 professores, um possui mestrado e 21 possuem 

especialização (em sua maioria em pisco pedagogia e gestão escolar), sendo que 

apenas um não possui possuem nível superior. O quadro de funcionários conta com 

21 profissionais, entre serventes, merendeiras, monitores e secretárias e, atende, em 

média, 448 alunos da rede pública de ensino.  

Quanto ao público de estudantes atendidos pela escola, destacamos que se 

caracteriza, em sua maior parte, o atendimento de famílias predominantemente 

oriundas das classes populares. Embora atualmente, a escola encontre-se com 

melhorias no que diz respeito a sua estrutura física, a mesma ainda encontra inúmeras 

situações-limites128, que são os altos números de alunos com dificuldades de 

aprendizagem na leitura e escrita, o que tem gerado um grau significativo de 

repetência nos últimos anos. 

 

 

 

 

 

 

                                            
127 A conquista do Ensino Médio, na escola é uma luta dos professores de alguns anos. Segundo Jornal 
Tradi«o (2013) ñA partir de maro de 2014, a Col¹nia de Pescadores Z3 contar§ com as primeiras 
quatro turmas de alunos de Ensino Médio. O anúncio foi feito, pelo secretário municipal de Educação, 
Gilberto Garcias, durante reunião na Câmara Municipalò.  
128 Segundo Vasconcelos e Brito (2006, p. 179) as situações-limites para Freire s«o as ñbarreiras que 
o ser humano encontra em sua caminhada, diante das quais pode assumir várias atitudes, como se 
submeter a elas ou, então, vê-las como obstáculos que devem ser vencidosò..  
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Pesquisa-intervenção: operacionalização, desenvolvimento e dados 
preliminares. 
 

 

Nossa proposta de pesquisa identifica suas linhas na pesquisa-ação, assim sendo, no 

ano 2011, partindo da discussão com o grupo de professores da escola, levantamos 

por meio de reuniões uma série de problemas que segundo a visão dos mesmos 

contribuía para o baixo índice de aproveitamento dos educandos. Dentre as 

problemáticas surgidas a partir de tal investigação destacaram-se três: o afastamento 

da comunidade em relação à escola, a violência e a alfabetização e letramento.  

A pesquisa exploratória fomentou a criação por parte dos envolvidos diretamente com 

o Observatório de Educação do campo de três subprojetos de pesquisa que vem 

desenvolvendo ações junto à escola e a comunidade, tendo eles os seguintes temas 

norteadores: Dificuldades de aprendizagem na alfabetização e letramento, 

Relação Escola e Comunidade: qualificação do letramento na/da comunidade 

escolar e Viol°nciaꞌ na esc4ola e comunidade: rela«o com a evas«o e 

reprovação escolar. 

Concomitantemente a dinâmica de construção das propostas de pesquisa o ano de 

2011, por necessidades expostas pelo grupo de professores, ampliou-se o trabalho 

sendo sugerida a análise e estudo sistemático de textos na escola de forma a 

compreender as necessidades e especificidades da Educação do Campo no contexto 

escolar da colônia Z3.  

A partir desta compreensão nosso trabalho junto à escola prevê, desde o nascimento 

de sua problemática, o envolvimento dos sujeitos pesquisados, bem como sua 

constante participação, como sujeitos e autores de construções coletivas, de forma 

que ao final dos quatro anos previstos para o projeto, bem como paralelamente a este, 

seja possível a devolução de dados, a discussão e a qualificação dos problemas 

levantados pela comunidade e pela escola.  

Assim, um dos projetos que vem sendo desenvolvido no interior da escola busca 

compreender quais as principais dificuldades de letramento e alfabetização dos 

alunos, a partir da concepção dos professores. A análise inicial, a partir do que já 

implementamos da pesquisa, é o que desenvolvemos a seguir, tendo por base o 

referencial teórico de autores como  Soares (2010), Tfouni (1985), e Freire (1979). O 

exercício que fazemos é na direção de refletir sobre a prática pedagógica e os 

processos de alfabetização e letramento.  



 

 874 

Foram observadas na escola duas turmas de 5° ano, no período de seis meses (2012-

2013). Uma das turmas possui 18 alunos e a outra 15, sendo que há somente um 

aluno repetente em uma das turmas. Nas duas turmas há um total de 33 alunos, dentre 

estes há 20 meninos e 13 meninas. Em ambas as turmas só 5 alunos com faixa etária 

fora da série e idade, 3 alunos com 12 anos e 2 alunos com 14 anos os mesmos são 

novos na série tiveram repetência nas séries iniciais (1° e 2° série). E entrevistados 

todos os professores do currículo e dois dos quintos anos.  

Os eixos de análise das observações foram: conhecer os materiais didáticos 

utilizados, Observar a organização e postura do professor/aluno na sala de aula e 

analisar a relação professor/aluno e desempenho do educando. E as entrevistas 

tiveram como eixos de análise a formação do professor; as dificuldades encontradas 

no cotidiano pedagógico, qual sua representação sobre o processo de ensino-

aprendizagem.  

A grande maioria, dos alunos que fazem parte das turmas, é residente da Colônia Z3, 

porém, três destes residem em uma granja, Granja Galatéia. A granja Galatéia se 

diferencia, pois os alunos são filhos de trabalhadores da plantação de arroz. O nível 

sócio cultural da Colônia Z3 é de sujeitos que vivem em sua maioria da pesca 

artesanal, com suas especificidades de crenças, valores e costumes oriundos de sua 

origem pesqueira. Localidade com precárias condições de recursos e opções voltadas 

ao conforto e qualidade de vida aos que nela habitam.  

A formação dos dois professores das referidas turmas é de nível superior, um deles é 

formado em Pedagogia e o outro em Pedagogia, com Habilitação em Orientação 

Educacional, Pós-graduação em Gestão e Administração escolar e Supervisão 

Educacional. Além de atender os 5° anos os professores trabalham com projetos: um 

com projeto na escola, e o outro em outra escola, como orientador educacional. A 

jornada de ambos é de 40 horas semanais.  

Pelas observações e entrevistas foi possível constatar que a prática na sala de aula, 

no que se refere à aquisição da leitura e escrita, se reduz a leitura e escrita silenciosa, 

pois as atividades são trabalhadas oralmente, pelo professor, o que, aparentemente, 

parece dificultar a compreensão e correção pelos estudantes. Essa prática educativa 

pode, de acordo a visão de Freire (1979), assemelhar-se ao que o autor denomina de 

óeduca«o banc§riaô.   
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Narração ou dissertação que se manifesta a partir de um sujeito ï o narrador 
ï e objetos pacientes, ouvintes ï os educandos. A educação fica assim 
comprometida, pois, a ênfase da educação limita-se a narrar, sem qualquer 
reflexão crítica. Assim, o educador se posiciona como sujeito, com a função 
de ñencherò os educandos dos conte¼dos de sua narra«o. Estes conte¼dos 
são fragmentos da realidade, distantes da totalidade da qual se originariam e 
cuja análise viria desacompanhada de significação (p.45). 

  
 

De modo geral há uma postura não explorada, por parte dos professores, no avanço 

da criticidade do estudante, somente técnicas que permitem e estimulam à lógica da 

alfabetização. Não se percebe relação entre a alfabetização e o letramento. O 

professor, embora de modo óinvolunt§rioô e óinconscienteô, parece reproduzir 

cotidianamente esse processo. 

Os percalços talvez se deem pela ausência de um aprofundamento teórico sobre o 

letramento e sobre como conduzir o processo de estabelecimento das relações entre 

ambos, na prática pedagógica. Ainda, é possível levantar a hipótese, embora de modo 

inicial, que o próprio nível de letramento dos professores é limitado. O que significa 

dizer que eles também têm dificuldade na realização de uma leitura mais reflexiva e 

crítica da realidade.  

Ainda, é possível, questionar o processo de formação que os professores tiveram em 

seus percursos educativos, uma vez que, ambos os professores, cujas aulas foram 

observadas, possuem graduação. É perceptível a necessidade de formação 

sistemática dos professores, e com profundidade. Essa formação deveria permitir, aos 

mesmos, compreender as relações entre a alfabetização e o letramento no processo 

ensino-aprendizagem.  

Os resultados preliminares de nossa investigação indicam que o processo de ensino 

e aprendizagem desenvolvido em na sala de aula, apresenta-se como sendo de 

alfabetização. Isso coloca interrogações sobre o domínio teórico, pelos professores, 

da relação entre alfabetização e letramento, assim como do seu próprio percurso 

educativo.  

Algumas inquietações se apresentam para a continuidade dessa pesquisa: como ser 

um professor crítico e, portanto, desenvolver a criticidade, se o processo de formação 

inicial não foi embasado nessa perspectiva? Como um professor pode avançar na 

ñvis«o social de mundoò se, na maioria das vezes, sua vis«o social de mundo serve 

para legitimar e justificar ou defender a atual ordem social? Como avançar na lógica 

dialética, se as instituições formadoras em sua maioria seguem a lógica formal? 
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Outro fator que inquieta, é o de que no cotidiano da escola, no interior da rotina 

docente, o fazer pedagógico acaba assumindo um caráter muitas vezes solitário, 

compartimentalizado, isolado nas especificidades de cada professor. Mesmo com 

aqueles professores que trabalham nos primeiros anos, a articulação para o trabalho 

coletivo praticamente não existe. O isolamento acaba dificultando o trabalho coletivo, 

a socialização e articulação das propostas pedagógicas. 

O que observamos até agora, sem desconsiderar a especificidade e particularidades 

dos estudantes da escola pública e, mais especificamente, da escola Z3, que é uma 

colônia de pescadores artesanais, indica a importância de uma formação de 

professores apoiada em uma pedagogia crítica ou, ainda, em uma pedagogia do 

conflito que, segundo Gadotti (1989), tem como prática da educação a suspeita 

dialética e o desenvolvimento da criticidade.  

Esse parece um dos caminhos e uma possibilidade para o desenvolvimento, ou 

melhor, para o estabelecimento, pelos professores, nas práticas que desenvolvem, 

das relações entre alfabetização e letramento, conformando outro jeito de fazer 

educação, orientado por uma concepção educativa que aponte esse caminho. 

O foco de análise do subprojeto Relação Escola e Comunidade: qualificação do 

letramento na/da comunidade escolar situa-se na reflexão sobre as hipóteses 

levantadas pelos professores em relação à ausência da comunidade no cotidiano 

escolar. Para coleta de dados, foram realizados através de entrevistas (07) entrevistas 

moradores da comunidade pesqueira entre eles (dois pais que já estudaram na 

escola, dois pais que tiveram e têm filhos repetentes, dois moradores antigos ï os 

primeiros a irem morar na colônia de pesca. E por fim, um pai que é extremamente 

ativo e colaborativo na dinâmica cotidiana da escola).  

Além da entrevista com moradores da colônia, foram realizadas duas entrevistas com 

a equipe da gestão da escola (orientadora pedagógica e coordenação pedagógica).  

Foram também realizadas (05) observações livres no espaço escolar tendo como foco 

de análise a participação das famílias nos processos decisórios e a participação das 

crianças no processo de construção da aprendizagem.  

Ainda foram realizadas cinco observações livres, no espaço de formação dos 

professores, tendo como eixo de análise a representação que o grupo de professores 

tem a acerca do distanciamento escola comunidade, a sistematização destes 

materiais foram feitas em cadernos de campo e posteriormente sistematizadas em 

forma de relatório, com as categorias levantadas. 
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Na tentativa de responder a nossa questão inicial de pesquisa - que motivos levam ao 

distanciamento, ou a diminuição da integração entre comunidade-escola?  Apontamos 

os seguintes eixos, que aparecem de forma preponderante em todos os materiais 

coletados: 1) Falta de identidade dos professores com a comunidade que a escola 

está inserida, pois a grande maioria dos professores mora na cidade afastados da 

escola, o que possibilita a fragilidade no conhecimento da realidade e toda a 

compreensão do cotidiano dos pescadores artesanais e sua lógica de organização 

comunitária; 2) A frágil participação da comunidade (famílias e lideranças) na escola, 

normalmente os espaços que a comunidade tem para participar na escola são 

meramente representativos, como conselho escolar, festividades cívicas, conserto da 

escola.  

Consta-se que não há uma participação democrática, embora já tenha havido em 

gestões anteriores; 3) A forma organizacional da escola tem prejudicado a qualidade 

do ensino, os professores em geral não conseguem fugir a lógica formal/institucional 

da escola e terminam se ñperdendoò em processos burocr§ticos sem compreender 

seus estudantes concretos, seus problemas reais, sua vida. Ao priorizar os processos 

burocráticos, a escola limita os professores a um ensino elementar e desmotivador e 

não abre perspectivas para uma ação educativa que envolva a experiência a vida dos 

alunos.  

Quanto à pesquisa Violência na escola e comunidade: relação com a evasão e 

reprovação escolar, ainda não é possível afirmar que a violência na escola ou na 

comunidade possa ser a causa de repetência ou da evasão escolar, mas que este é 

um fato bastante relevante ficou visível na fala das pessoas da comunidade.  

A pesquisa tem apontado a grande distorção entre idade-série nas séries finais e o 

problema da evasão escolar também se dá entre os alunos destas séries, já que pelo 

novo sistema de ensino (nove anos) a criança dos primeiros e segundos anos tem 

avançado, então, não havendo repetência. Não sabemos ainda se a violência pode 

ser a causa desta elevada proporção de alunos que passam pela multirrepetência, 

mas este problema pode levar ao desinteresse pelo estudo e consequentemente pela 

escola, que anda pouco atrativa para as crianças desta faixa etária. 

Para coleta de dados utilizou-se a análise documental do mapeamento de notas 

escolares, dos últimos três anos, 2011 a 2013, das séries iniciais, tendo como eixo de 

análise trazer informações sobre o número de repetências e quais séries e disciplinas 

que apresentam maior índice. Foram realizadas seis observações livres em salas de 
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aulas, bibliotecas, corredores e pátio, no intuito de verificar como se dão as relações 

sociais entre alunos e professores. Também houve quatro observações participantes 

nos espaços de festividade da escola, para se obter elementos sobre como a escola 

e a comunidade constituem suas relações. Além disso, realizou-se uma entrevista 

grupal de alunos de uma terceira série e uma entrevista com a orientadora 

educacional, tendo como propósito apurar as principais causas da violência na escola 

na visão da coordenação.  

Ao longo dos três anos em que o projeto vêm sendo desenvolvido nesta escola, 

podemos perceber que a violência físicas, sociais e simbólicas não é somente um 

fenômeno de fora para dentre deste espaço, mas que certamente tais fenômenos 

respingam na escola. Contudo encontramos no processo do cotidiano pedagógico 

uma forma não dialógica entre docentes e discentes.  

 

 

Ninguém se faz sujeito sem por a mão na massa: as ações desenvolvidas junto 

a escola/comunidade 

 

 

A partir das problemáticas investigadas e mencionadas acima, desde o ano de 2011 

vem se planejando junto à comunidade escolar ações para neste primeiro momento 

ñamenizarò ou problematizar tais entraves de maneira coletiva. Como estrat®gias de 

ação nos anos de 2012 e 2013, foram de consolidar os subprojetos, tanto no âmbito 

escolar como na comunidade, para que os sujeitos da pesquisa possam contribuir 

integrando e alicerçando as demandas vindouras na sequencia do trabalho, assim 

possibilitando a participação nas resoluções que se fizerem necessária.  

No aspecto das intervenções, as atividades realizadas no período de 2012 - 2013 

foram fortemente destacadas pela comunidade e grupo de professores, como as 

realizações de oficinas de alfabetização e letramento. As oficinas foram elaboradas 

a partir do diagnostico feito das entrevistas com os professores, elencou-se junto ao 

grupo temáticas que teriam relevância para auxiliar no processo pedagógico de 

alfabetização e letramento, como: Concepções de Alfabetização e letramento; 

Materiais didáticos no processo da alfabetização; Temas geradores e Paulo Freire; 

Importância da biblioteca no processo de alfabetização; Troca de experiências com 
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escolas convidadas (as oficinas são organizadas em dois momentos: discussão 

teórica e oficina prática). 

Os seminários sobre violência desenvolvidos na escola acarretaram a construção 

dos fóruns de violência, que envolve entidades publicas, pais, jovens e crianças, 

escola para que de forma permanente se forje alternativas para amenizar os 

processos de violência local. A formação com todos os professores da escola, 

este é um espaço permanente planejado com os professores, no ano de 2013 o núcleo 

do Observatório que atua na escola foi convidado para participar do processo de 

alteração do Projeto Político Pedagógico da escola, a partir destes encontros foi 

destacado como demanda da escola as seguintes formações: Projeto de escola do 

campo, questão do campo e da pesca no Brasil; Gestão e participação; Currículo, 

planejamento e proposta interdisciplinar; Violência no espaço escolar. Para estes 

encontros foram construídos e planejados juntos aos professores materiais didáticos. 

Também foram efetivadas articulações com sindicato dos pescadores, 

associação de bairro, igreja católica que tem forte papel na comunidade e 

secretarias do município e do estado, assim como outras instituições que direta ou 

indiretamente tem responsabilidade e interesse em minimizar e caminhar para a 

solução dos problemas destacados no processo de pesquisa-ação, contribuindo com 

recursos humanos, o que dinamiza e cria redes de possibilidade efetiva para as 

questões em pauta.  

 

 

Resultados preliminares  

 

 

O desenvolvimento das ações frente a uma perspectiva de construção coletiva de 

trabalho mostra nos resultados expostos pelas ações e pelo diálogo com a escola, 

uma ampliação de significado do espaço escolar, proporcionando ao grupo de 

professores o questionamento sobre a prática, levando consequentemente a imersão 

na realidade. 

Situação esta antes velada pelos problemas que assolam as escolas do campo e da 

cidade que dizem respeito às precárias condições de trabalho, como as grandes 

distâncias entre a escola e a moradia dos professores, poucas condições de 
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continuidade dos estudos, em função de extensas cargas horárias de trabalho e 

baixos salários, ainda o desconhecimento da necessidade de inserção na realidade.  

Nosso trabalho, segundo o grupo e a avaliação, que sistematicamente vem sendo 

feita em encontros de todo o coletivo do Observatório, vem contribuindo para a 

melhoria das condições de análise da aprendizagem dos educandos, trazendo nesse 

movimento a comunidade para discutir seus problemas na escola e buscando junto 

ao poder público, alternativas que sanem as questões já comentadas no trabalho, de 

forma a deixar sementes/indicativos concretos que ao final de quatro anos de 

pesquisa orientem as ações.  

Como resultado concreto das primeiras ações, no contexto dos problemas 

enfrentados pela comunidade destacamos ações de combate à violência, promovidas 

por entidades públicas, devido a denuncia de moradores, fomentadas em discussões 

nos fóruns e seminários, que tiveram como centralidade a questão da violência.  

Ainda, o planejamento das ações, para o ano de 2014, propõe a continuidade dos 

trabalhos já destacados e a qualificação teórica dos participantes, de forma a 

aprofundar os processos de pesquisa-intervenção, de forma a encerrar este processo 

investigativo e contribuir para a melhoria na qualidade do letramento e alfabetização 

da comunidade escolar. 
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Resumo 
 
O presente texto apresenta aspectos da pesquisa, em desenvolvimento, que tem por 
foco de investigação a Educação Básica oferecida nas escolas situadas no meio rural 
do sudoeste do estado do Tocantins-Brasil e tem por objetivo realizar estudos sobre 
a realidade da educação do campo nos municípios que compõem a micro-região de 
Dianópolis, na perspectiva de consolidar a Pesquisa em Educação do Campo, a partir 
das bases de dados existentes e da observação junto às escolas do campo 
localizadas em cada município da micro-região. A necessidade dessa pesquisa se 
justifica diante das várias realidades territoriais, bem como pelo expressivo número de 
escolas do campo nesta região. Compreender e analisar esta realidade implica tomar 
conhecimento das condições políticas, culturais, sociais, ambientais e econômicas 
das comunidades rurais e de posicionar-se ativamente ante seus desafios. Para isso, 
o mapeamento ultrapassa um simples olhar geográfico, mas, o conhecimento real 
longitudinal para que auxilie na proposição de novas políticas públicas territoriais e 
educacionais. Metodologicamente, a pesquisa comporta duas abordagens. Uma 
abordagem quantitativa, que se centra nos dados e micro-dados obtidos nas fontes 
estatísticas dos Censos e Sinopses da Educação Básica do Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais ï INEP e do Ministério da Educação ï MEC nos 
últimos anos. Outra abordagem qualitativa, que se centra em estudos das escolas do 
campo nos municípios que compõem a micro-região de Dianópolis, Estado do 
Tocantins, tomando como referência a atual situação histórica da educação do campo. 
Espera-se, com os resultados, contribuir com a produção de um conhecimento que 
sirva para formulações de políticas públicas voltadas para a promoção efetiva da 
educação do campo como fundamentos de emancipação e empoderamento, tendo 
como perspectiva o desenvolvimento rural sustentável na Amazônia Legal. 
 
Résumé 
 
 Lô article pr®sente les aspects de la recherche, le développement, dont les recherches 
accent sur l'éducation de base offerte dans les écoles situées dans le sud-ouest rural 
état de Tocantins, au Brésil et a pour objectif de mener des études sur la réalité de 
l'éducation en milieu rural dans les municipalités qui composent la micro-région de 
Dianópolis en vue de la consolidation de la recherche en éducation en milieu rural, à 
partir de bases de données existantes et d'observation dans les écoles de la zone 
située dans chaque ville de la micro-région. La nécessité de cette recherche est 
justifiée par un certain nombre de réalités territoriales, ainsi que le nombre important 
d'écoles dans le domaine de la région. Comprendrer et analyser cette réalité implique 
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de prendre connaissance des conditions politiques, culturelles, sociales, 
environnementales et économiques des communautés rurales et activement se 
positionner devant leurs défis. Pour cela, la cartographie va au-delà d'un regard 
géographique, mais la connaissance longitudinal réel pour aider à proposer de 
nouvelles politiques territoriales et de l'éducation. Sur le plan méthodologique, la 
recherche a deux approches. Une approche quantitative, qui se concentre sur les 
données et les micro-données obtenues à partir des sources statistiques de 
recensement et Synopsis de l'éducation de base de l'Institut national d'études 
pédagogiques et de recherche - INEP et le ministère de l'Éducation - MEC au cours 
des dernières années. Une autre approche qualitative, qui met l'accent sur les études 
des écoles rurales dans les comtés qui composent la micro-région de Dianópolis, état 
de Tocantins, en référence à la situation historique actuelle de l'éducation en milieu 
rural. En attendant que les résultats contribuent à la production de connaissances qui 
sert à des formulations de politiques publiques pour la promotion effective de 
l'éducation rurale en tant que fondement de l'émancipation et l'autonomisation, avec 
la perspective d'un développement rural durable en Amazonie. 
 

Palavras-chave: Educação do Campo. Políticas Públicas. Escolas do Campo. 
Comunidades Rurais. 
Mots-clés: Education en milieu rural. Politiques publiques. Les écoles rurales. 
Communautés rurales. 
 

Eixo de inscrição/ Grupo Temático: Eixo 3- Organização do Trabalho Pedagógico 
nas Escolas Públicas da Educação Básica (Projeto Político Pedagógico, Gestão, 
Currículo, Avaliação, Cultura, Política de Acesso e Permanência). 
 

 

Introdução 

 

 

Na última década, encontra-se uma série de projetos e programas voltados à 

educação no campo. Isso demonstra, por um lado, uma acolhida das demandas dos 

movimentos sociais e, por outro lado, aponta para questões ligadas ao financiamento 

destes programas, projetos mediados pelo Banco Mundial e instituições ligadas ao 

conservadorismo. Há, portanto, uma tensão entre uma proposta que se pretende 

libertadora e avançada, seja pela Alternância, seja pela formação por área, conforme 

o Edital SESU/SETEC/SECADI nº 2/2012, e uma forma de educação cujos índices e 

orientações são orientados pelo Banco Mundial e pela UNESCO. Isso indica que a 

sociedade contemporânea enfrenta um dilema entre educação emancipadora 

(ADORNO, 2000, p. 178) e uma educação que se pretende pragmática e que se 

adapta facilmente às condições e exigências do mercado. É nesta luta com tensões e 
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temporalidades distintas que se insere a pesquisa129 que ora se apresenta, cujo 

objetivo é fazer um mapeamento das escolas rurais na Microrregião de Dianópolis - 

TO.   

Há um reconhecimento por parte dos grupos sociais que vivem no campo brasileiro e 

das instituições públicas que desenvolvem projetos com eles, de que um dos grandes 

desafios para a plena utilização das potencialidades do meio rural está na mudança 

radical de acesso e infra-estrutura da escolarização formal desses sujeitos. Neste 

sentido, há mais de uma década, a educação do campo vem se tornando um campo 

específico de pesquisas para muitos/as pesquisadores/as do Brasil, haja vista, que 

em 2010 foi realizado o III Encontro Nacional de Pesquisa em Educação do Campo e 

o I Encontro Internacional de Educação do Campo promovido pelo Observatório da 

Educação da Universidade de Brasília ï UnB e outras universidades parceiras. Além 

disso, o debate acerca da educação do campo tomou uma proporção considerável 

mediante a luta dos movimentos sociais do campo que buscaram estabelecer 

plataformas políticas de caráter público junto às políticas públicas de Estado, mesmo 

em tempos impróprios, de criminalização aos movimentos sociais do campo por parte 

dos interesses do novo empresariado rural.  

Desde o final dos anos 1980, a temática da educação do campo se tornou uma 

realidade nas discussões acadêmicas e, principalmente, no cenário político devido 

especialmente aos movimentos sociais do campo como o MST (Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra), além de outras organizações como a CPT 

(Comissão Pastoral da Terra), CONTAG (Confederação dos Trabalhadores da 

Agricultura), dentre outros. Nos anos 1990, iniciam-se os primeiros Congressos de 

Educadores e Educadoras da Reforma Agrária que proporcionaram um novo jeito de 

ver a realidade educacional no meio rural brasileiro. 

Em 1998, de 27 a 31 de Julho, realizou-se na cidade de Luziânia ï GO a I Conferência 

Nacional Por Uma Educação Básica do Campo. A partir dessa Conferência iniciou-se 

um processo de promoção de debates que, posteriormente, originaram as atuais 

políticas públicas de educação do campo. Há que se destacar que a Conferência foi 

promovida por cinco organizações da sociedade brasileira, a saber: Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST), Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 

                                            
129 Pesquisa intitulada A Educação do Campo em Foco: uma análise interdisciplinar da realidade das 

escolas rurais no sudoeste do Tocantins, financiada pela CAPES ï Edital 038/2010/CAPES/INEP.  
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(CNBB), a Universidade de Brasília (UnB), a Organização das Nações Unidades para 

Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF). Note-se, como dito anteriormente, há pelo menos pelo menos duas 

organizações ligadas ao capitalismo, ao conservadorismo e ao Banco Mundial, a 

saber, Unesco e Unicef.  

Na época, os movimentos organizados do campo clamavam por políticas públicas 

específicas de educação do campo e que viessem romper com o processo histórico 

de discriminação, bem como fortalecer a identidade cultural dos chamados povos do 

campo. Entendiam-se políticas públicas em educação do campo as seguintes 

demandas, a saber: alfabetização de jovens e adultos (eliminação do analfabetismo 

no campo); acesso de todos e todas à escola pública, gratuita e de qualidade em todos 

os níveis; gestão democrática do sistema escolar (participação das comunidades nas 

decisões e na fiscalização dos recursos públicos); apoiar iniciativas de inovação das 

estruturas e currículos, construindo uma pedagogia adequada ao meio rural; o 

surgimento de escolas técnicas regionais (ensino fundamental e médio); docentes 

comprometidos com a causa e a realidade camponesa; formação contínua para os 

educadores/as do campo; disciplinas específicas no currículo das escolas do campo, 

bem como, nos cursos de formação de professores/as; divulgação de materiais 

pedagógicos e didáticos voltados para a realidade do campo; pesquisas e estudos 

sobre o meio rural; relacionar educação com o desenvolvimento social, econômico e 

ecológico; valorização das culturas do campo; financiamento pelo Estado das escolas 

alternativas conhecidas também como escolas comunitárias que surgem a partir da 

iniciativa dos movimentos populares camponeses, entre outras. 

A pesquisa, ainda em desenvolvimento, tempo objeto as escolas rurais no Sudoeste 

do Estado do Tocantins, especificamente, na microrregião de Dianópolis que possui 

um território determinado por 20 municípios, a saber: Almas, Arraias, Aurora do 

Tocantins, Chapada da Natividade, Combinado, Conceição do Tocantins, Dianópolis, 

Lavandeira, Natividade, Novo Alegre, Novo Jardim, Paranã, Pindorama do Tocantins, 

Ponte Alta do Bom Jesus, Porto Alegre do Tocantins, Rio da Conceição, Santa Rosa 

do Tocantins, São Valério da Natividade, Taguatinga e Taipas do Tocantins. A 

microrregião de Dianópolis é uma das microrregiões do estado brasileiro do Tocantins 

pertencente à mesorregião Oriental do Tocantins. Sua população foi estimada em 

2006 pelo IBGE em 118.377 habitantes e está dividida em vinte municípios. Possui 

uma área total de 47.172,643 km². Faz-se necessário compreender a realidade 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Almas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arraias
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desses municípios para que possamos verificar o que está sendo proposto enquanto 

parâmetro para a educação do campo e, em contrapartida, se há negligencia do poder 

público. Por outro lado, quer-se conhecer as possíveis experiências alternativas de 

educação básica existentes nestes 20 municípios da microrregião de Dianópolis em 

Tocantins. É exatamente por isso que a realidade da educação do campo é um campo 

ainda a ser descoberto, pois nesta proposta de pesquisa encontraremos três dos 

quatro sujeitos da educação do campo, a saber, escolas de assentamentos, escolas 

em comunidades remanescentes de quilombos e escolas rurais tradicionais, classes 

multisseriadas. Apenas as escolas indígenas não estão analisadas devido ao fato de 

que na microrregião de Dianópolis não existe território indígena. 

A realização de estudos e pesquisas sobre a realidade da educação do campo nos 

municípios que compõem a microrregião de Dianópolis do estado do Tocantins, 

pretende consolidar a Pesquisa em Educação do Campo na UFT de Arraias, a partir 

das bases dados existentes e da observação junto às escolas do campo localizadas 

em cada município da microrregião, contribuindo para formulação de políticas públicas 

voltadas para a promoção efetiva da educação do campo como fundamentos de 

emancipação e empoderamento tendo como perspectiva o desenvolvimento rural 

sustentável na Amazônia Legal. Este artigo abordará o município de Arraias, pelo fato 

de que é um município com uma Universidade Federal, cujos cursos são licenciaturas, 

a saber, Pedagogia, Matemática, Biologia e, desde o primeiro semestre de 2014, 

Licenciatura em Educação do Campo: Códigos e Linguagens ï Artes e Música. 

Apesar da microrregião ser intitulada de Dianópolis, a cidade de Arraias possui esta 

centralidade no que tange à Formação de Professores.  

 

 

Uma Hermenêutica da Educação do Campo 

 

 

A expressão educação rural, tem se tornado, nos últimos anos, inadequada, já que 

designaria um sentido restritivo acerca das pessoas e das atividades no meio rural. 

Baseados no argumento de que as escolas do meio rural não foram prioridades nos 

governos e que as políticas para tais escolas eram inebriadas de concepções urbanas 

que faziam da escola rural uma extensão da escola da cidade, julgou-se possível e 
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necessária a confecção de um outro termo, a saber, escola do campo, ou melhor, 

educação do campo130.  

O termo educação do campo procura abarcar vários sujeitos131 subjacentes ao meio 

rural, mas que fugiriam a características estereotipadas. Nesse sentido, é possível 

perceber uma gama de subjetividades diversas em suas características fundamentais, 

como por exemplo, comunidades quilombolas, ribeirinhos, indígenas e outros. O termo 

educação do campo, por um lado, distancia-se de um ensino urbano ministrado nas 

comunidades rurais, evitando a própria expressão educação rural que traria carga de 

conteúdo, cujo viés histórico e semântico apontaria para uma educação para o campo. 

É importante salientar que é mais que uma educação no campo. Uma educação no 

campo teria sua limitação tanto no contexto geográfico, quanto no âmbito de 

finalidades determinadas pelo Estado, desconsiderando as particularidades do campo 

(FRIGOTO, 2011, p. 35). Não é o caso de uma geografia ser salientada, ou mesmo, 

a simples inclusão de novas unidades escolares no meio rural. A expressão educação 

do campo traz carga semântica mais profunda, pois entende que se trata de uma 

educação realizada no âmbito do campo, com uma nova forma de encarar as políticas 

educacionais e a política de modo abrangente e crítico. Segundo Beltrame (2009, p. 

156), entre as inovações propostas pela educação do campo, tem primazia a 

contemplação de peculiaridades da vida do campo inseridas no processo educativo 

que, historicamente, passaram despercebidas pelos poderes políticos e econômicos.  

Dada as centralizações pelas quais a política educacional no Brasil opera, a semântica 

instaurada132 com o termo educação do campo implica uma nova ordem dialética, 

onde o campo não é mais a antítese de uma política de formação de professores, é, 

                                            
130 É possível perceber em alguns autores como, por exemplo, Salomão Haje (2011) e Marlene Ribeiro 
(2010) a abertura para a consideração do termo rural paralelo ao termo campo. Não que um se funde 
no outro, mas que demonstra certa abertura hermenêutica.  
131 Um tema clássico na história do pensamento ocidental, especialmente a partir de Descartes é o da 
subjetividade. No pensamento contemporâneo, permaneceu a importância deste tema para a 
formulação e desconstrução de filosofias, teorias sociológicas, ou mesmo, educacionais. Ao investigar 
os limites hermenêuticos da expressão educação do campo, constatou-se que no verbete Sujeitos 
coletivos de direitos (PONTES, 2012, p. 724-728) é ausente qualquer explicação do que se entende 
por sujeito.  Desconsidera-se ainda uma discussão atual e importante sobre a noção de sujeitos 
coletivos. O verbete não conceitua o termo sujeito e, ainda mais, o sujeito coletivo. Dada a importância 
e complexidade do título do verbete, o texto fica comprometido. Cabe notar que, no que tange aos 
direitos, o verbete conceitua e discorre sobre as tradições jusnaturalistas e juspositivistas. Tem, 
igualmente, o mérito abordar as lutas dos movimentos sociais e justificativas das mesmas no processo 
de estabelecimento de uma sociedade mais justa e igualitária.  
132 A análise semântica das preposições que antecedem o termo campo (no, para e do) são analisadas 
por Frigotto (2011) pensado a força conceitual em relação a uma hegemonia. Aqui há o acréscimo do 
termo desde. Segundo a análise realizada aqui, este termo se adequaria melhor ao que se pretende 
informar com a expressão educação do campo.  
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antes, a tese que pretende ser a base para uma síntese. Ora, na educação rural e na 

educação no campo, o lado campesino se constitui como antítese das concepções 

hegemônicas de educação demasiadamente urbanizadas. Entre os resultados já 

conhecidos estão o êxodo rural, o perfil urbano dos professores que ministram as 

disciplinas e que optam por morar na cidade e que se deslocam ao meio rural em 

função do trabalho. Não havia uma educação, cujas realidades internas fossem a 

referência. A educação do campo pretendeu, portanto, trazer à luz um modelo de 

educação que fosse contra-hegemônico ao estabelecer uma nova dimensão e olhar 

para o campo. 

 

 

A educa«o destinada ao campo na cidade de Arraias/ TO 

 

 

O munic²pio de Arraias ® a sede da 14a Regi«o Administrativa do Tocantins e est§ 

localizado na Mesorregi«o Ocidental do estado. Foi fundado durante o s®culo XVIII e 

perfaz um total de 5.234Km2
. De acordo com o senso demogr§fico de 1996, a cidade 

tem 11533 habitantes. H§ comunidades reconhecidamente remanescentes de 

quilombos, como a Lagoa da Pedra e o Kalunga Mimoso. Os muros de pedras 

erguidos na ®poca do trabalho escravo ainda permanecem no alto das colinas que 

cercam a cidade, constituindo-se em ricos monumentos culturais. 

O campo arraiano se caracteriza pela presena de descendentes de 

quilombolas, pequenos agricultores e pecuaristas, com uma produ«o quase que de 

subsist°ncia. N«o se notam pol²ticas efetivas de incentivo ¨ melhoria na produ«o e 

na renda da popula«o em geral. 

Para se analisar a situa«o da educa«o do campo em Arraias, toma-se por 

base os dados presentes no mapeamento das institui»es educacionais sob a 

responsabilidade do munic²pio, organizado em 2008 pela SEMED e informa»es 

cedidas atrav®s de entrevista semi-estruturada com a equipe que coordena estas 

institui»es. 

O mapeamento das escolas municipais arraianas, organizado pela Secretaria 

Municipal de Educa«o em 2008, aponta que, das 34 institui»es, 32 est«o situadas 

entre 20 e 120 quil¹metros do distrito sede. Praticamente todas elas (30) s«o escolas 



 

 889 

multisseriadas, compostas de apenas uma ou duas salas e contam com um n¼mero 

reduzido de alunos e, consequentemente, de professores. 

O mapeamento ® organizado atrav®s de colunas, onde est«o dispostos: os nomes das 

escolas, a localiza«o, a dist©ncia do distrito sede, o n¼mero de alunos, nome dos 

professores com a respectiva carga hor§ria, situa«o funcional (efetivo, contratado) e 

n²vel de escolaridade, uma coluna que descreve as provid°ncias necess§rias a cada 

escola e o nome da coordenadora pedag·gica respons§vel pela institui«o. A situa«o 

dessas escolas, retratada no referido documento de 2008 e nas informa»es cedidas, 

® problem§tica, tanto no que se refere aos aspectos humanos quanto aos aspectos 

f²sicos. 

A rede municipal conta com um total de 43 professores. Destes, 25 s«o contratados e 

somente 18 efetivos. A SEMED informou que a rotatividade de professores ® alta, 

devido ¨s grandes dist©ncias entre o distrito sede e as escolas. De acordo com as 

informa»es obtidas, apenas 30% dessas escolas s«o de f§cil acesso. Os alunos 

chegam ¨s escolas atrav®s de transporte contratado por licita«o. Os professores 

precisam residir na fazenda ou comunidade em que se situa a escola, pois n«o h§ 

transporte que os leve diariamente. Esse fator dificulta a perman°ncia dos 

profissionais, uma vez que impossibilita o acesso ¨ cidade e ¨s suas resid°ncias. 

Outro aspecto problem§tico se refere ¨ forma«o desses professores. Apesar da LDB 

prever que, a partir de 2007 s· seriam aceitos profissionais com ensino superior 

completo, 65% dos professores do sistema municipal tem apenas o Ensino M®dio, 

sendo que 2% (uma professora) possui apenas o Ensino Fundamental. 33% possuem 

Ensino Superior completo. 

Devido ao acesso a estas escolas, os coordenadores quase n«o as visitam. Para 

receberem assist°ncia pedag·gica, os professores se deslocam, a cada dois meses, 

para o distrito sede, onde recebem orienta»es e sugest»es de atividades a serem 

aplicadas. As coordenadoras preparam, entre elas, fluxogramas, que de acordo com 

as informa»es obtidas, levam em conta os conte¼dos conceituais, atitudinais e 

procedimentais contidos na proposta curricular do munic²pio.  

Pelo pouco tempo que a SEMED disp»e para oferecer forma«o continuada a esses 

professores, a alternativa escolhida foi organizar oficinas que, segundo a mesma, 

levam em conta as necessidades apresentadas pelos profissionais, estando 

relacionadas ¨ produ«o de texto, leitura e c§lculos. Nota-se que os docentes s«o 

introduzidos nessas oficinas, que j§ est«o prontas quando eles chegam ¨ cidade. 
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Alguns professores, segundo as informa»es obtidas, reclamam que n«o conseguem 

acompanhar os fluxogramas, organizados pela equipe da secretaria, devido ¨s 

dificuldades de seus alunos com os conte¼dos preconizados no mesmo. Esse fato 

sinaliza para o desconhecimento da real situa«o vivenciada por professores e alunos 

do meio rural do munic²pio. 

Quanto aos aspectos f²sicos, as necessidades das escolas variam entre as mais 

prec§rias, como utens²lios de cozinha, ¨s mais b§sicas, como a falta de energia 

el®trica, §gua pot§vel canalizada e esgoto. Algumas escolas s«o feitas de adobe, pau-

a-pique e cobertas com folhas de palmeiras, lembrando ranchos r¼sticos. As cadeiras 

e carteiras est«o desgastadas. Nota-se que algumas escolas contam com energia 

solar, mas sinalizam para a necessidade de manuten«o do sistema. 

Ao se observar os dados da SEMED em 2014, encontramos 16 escolas rurais. Destas 

16 escolas, 5 escolas se encontram em comunidades quilombolas ou remanescentes 

de quilombo. A SEMED possui 39 professores no total. Segundo dados da Secretaria, 

as forma»es variam do Ensino Fundamental a Licenciaturas em Pedagogia, Letras, 

Matem§tica Biologia.  H§ 12 professores formados em Pedagogia, 12 em Matem§tica, 

1 em Letras e 1 em Biologia. Existem professores em processo de forma«o. S«o 12 

professores graduandos em Pedagogia, 3 em Matem§tica. H§ 2 professores que n«o 

est«o matriculados em Licenciaturas. Destes, 1 possui Ensino M®dio e o outro 

somente o Ensino Fundamental. Acrescente-se que todas as escolas rurais de Arraias 

s«o multisseridas, desde o Maternal II, cuja quantidade m²nima de matr²culas ® de 10 

alunos, e 15 alunos do 1Ü ao 4Ü ano.  

Apesar de n«o est§ conclu²da a pesquisa, as informa»es de 2008 e de 2014 apontam 

para uma realidade n«o muito positiva, pois permanecem dados que apontam para 

problemas cr¹nicos, uma vez que, h§ cem vagas anuais para o curso de pedagogia 

na UFT de Arraias que possui um ²ndice de formatura superior a 50%. T°m-se ent«o, 

pelo menos, 400 egressos formados em pedagogia na UFT de Arraias e o n¼mero de 

professores com curso superior em escolas rurais em Arraias tem diminu²do desde 

2008, seja pelo fechamento de escolas e o processo de nuclea«o, seja pela 

dificuldade de acesso ¨s mesmas, fator que influencia a desist°ncia de muitos 

formados em permanecer ou mesmo ir lecionar nestas escolas rurais. Nota-se que h§ 

um longo caminho a se percorrer para se alcance uma educa«o de qualidade que 

seja condizente com o que atualmente se discute como ideal de educa«o ñdoò campo, 

n«o somente ñparaò o campo e ñnoò campo. 
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Na organiza«o pedag·gica, percebe-se a tentativa da equipe da SEMED de garantir 

a forma«o continuada aos profissionais. Entretanto, a forma como essa organiza«o 

® feita, deixa claro o distanciamento entre as iniciativas da secretaria e a viv°ncia dos 

professores e alunos nas fazendas e comunidades rurais. Os professores, ao 

chegarem para a forma«o e para o planejamento, que acontecem no mesmo espao 

de tempo, deparam-se com propostas j§ organizadas.  

Ao analisar esses fluxogramas, o que se observa ® a falta de elementos locais, da 

realidade imediata dos alunos, al®m de serem padronizados para todas as escolas de 

ensino fundamental sob a responsabilidade do munic²pio, tanto as urbanas como as 

do campo. Esse fato refora a hip·tese de que as especificidades locais n«o t°m sido 

respeitadas. N«o h§ ind²cios de que acontece uma adequa«o ¨ realidade de cada 

institui«o, embora se acredite que os professores tenham essa pr§tica. De acordo 

com Leite, 

 
 

No meio rural, excetuando os movimentos de educação de base e de 
educação popular, o processo educativo sempre esteve atrelado à vontade 
dos grupos hegemônicos do poder, não conseguindo deslocar seus objetivos 
e a própria ação pedagógica para as esferas de caráter sócio-cultural 
especificamente campestres (LEITE, 1996, p. 230). 

 
 

Quanto à estrutura física, a grande discussão que tem se colocado para o governo 

municipal é a perspectiva da nucleação das escolas. As escolas nucleadas se 

caracterizam por agrupar várias escolas isoladas em uma central, a fim de fornecer 

subsídios adequados para a concretização de uma educação tida como eficiente, 

também cumprindo com seu papel social. Esse modelo de nucleação escolar surgiu 

nos Estados Unidos e foi implantado no Brasil a partir de 1976, no Paraná, quando o 

país recebia a interferência de organismos norte-americanos como a USAID133. 

Logo após à implantação do modelo no Paraná, este se disseminou por Minas Gerais 

em 1983, Goiás-1988, São Paulo-1989. Pode-se, então, inferir que, pelo alastramento 

da nucleação, esta foi uma forma de minimizar os problemas estruturais pelos quais 

passam as escolas campesinas. Observando o quadro seguinte, da nucleação das 

escolas, pode-se afirmar que em questão de volume de verbas destinadas, torna-se 

mais viável construir e suprir de recursos materiais e humanos 8 escolas nucleadas 

                                            
133 A USAID (United States Agency for International Development), foi uma agência do governo 
americano que tinha como objetivo auxiliar o desenvolvimento dos países subdesenvolvidos, como o 
Brasil, através de subsídios financeiros. 
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do que 80 escolas multisseriadas. Nesse sentido, a nucleação é considerada um 

grande avanço para os municípios. Entretanto, em Arraias, devido às distâncias, a 

SEMED ainda não vislumbrou como seria possível implantar o modelo. Há, portanto, 

a necessidade de os gestores locais o comprometimento em viabilizar meios para que 

as comunidades do campo tenham condições de se reestruturarem e de se 

articularem em prol de seu desenvolvimento. E, nesse sentido, a escola se tornando 

local de reflexão e análise da realidade, tem muito a contribuir no processo de 

superação das contradições existentes na sociedade, tanto urbana como rural. 

 

 

Metodologia de coleta e análise de dados 

 

 

A metodologia da pesquisa comporta duas abordagens. Uma abordagem quantitativa, 

que se centra nos dados e micro-dados obtidos nas fontes estatísticas dos Censos e 

Sinopses da Educação Básica do INEP e do Ministério da Educação ï MEC nos 

últimos anos. Outra abordagem qualitativa, que se centra em estudos das escolas do 

campo nos municípios que compõem a microrregião de Dianópolis, Estado do 

Tocantins e, especificamente em Arraias. 

A fase quantitativa utiliza fontes estatísticas a partir de categorias, classes e 

subclasses, com o objetivo de identificar as escolas do campo localizadas nos 20 

municípios propostos no Observatório da Educação do Campo de Arraias. Note-se 

que, a pesquisa possui um objeto de investigação que é a microrregião de Dianópolis, 

mas aqui estamos analisando somente a cidade de Arraias-TO. A partir do 

cruzamento de dados e micro-dados, bem como, da observação direta junto às 

escolas do campo, pretende-se elucidar como se encontra a oferta e o acesso dos 

povos do campo à educação básica, os níveis de ensino oferecidos, nº de matrículas 

em cada escola do campo e a atuação pedagógica a partir das Diretrizes Operacionais 

da Educação do Campo. Esta análise permite atualizar tanto as questões de acesso 

à educação básica, quanto à natureza dos municípios, o desenvolvimento regional, 

bem como a perspectiva dos jovens rurais. A partir destas preocupações, tomaremos 

como referência três grandes categorias: políticas públicas, escolas do campo e 

realidade educacional. 



 

 893 

A segunda fase da pesquisa diz respeito à identificação da implementação da 

legislação em vigor, em especial, as Diretrizes Operacionais da Educação do Campo 

e de outras políticas públicas específicas para a população do campo que necessitam 

se tornar visíveis na esfera das políticas públicas. Esta idéia compartilhada com a 

primeira fase está baseada nos estudos da Sociologia Crítica guiada por uma proposta 

teórica a partir das contribuições de Boaventura de Souza Santos (2007 e 2008), 

naquilo que ele imaginou como três modos para pensar os problemas da sociedade e 

as formas de enfrentar o modelo de racionalidade ocidental. S«o eles: a ñsociologia 

das ausênciasò, a ñsociologia das emergênciasò e o ñtrabalho de traduçãoò. Esta 

referência é importante para podermos analisar as contribuições de uma nova cultura 

política, voltadas para realidades concretas do meio rural, que pelo seu perfil, podem 

contribuir para mudar as relações socioeconômicas dos sujeitos e das suas 

comunidades. Por outro lado, não podemos esquecer-nos de uma categoria de 

análise que permeará a pesquisa no sentido qualitativo, a saber: emancipação 

(MARX, 2009). 

A metodologia da fase qualitativa possibilita ultrapassar os limites das análises que 

escolhem as variáveis tradicionais e ampliá-las como outros elementos que podem 

ser as várias realidades dos municípios rurais que estão sendo analisados, bem como 

suas relações com o interesse das comunidades, do desenvolvimento local e regional, 

a partir da perspectiva teórica abordada sobre a relação entre formação profissional, 

educação e desenvolvimento rural. 

Os instrumentos de pesquisa se organizam nos diferentes momentos da pesquisa, ao 

tempo que também podem se cruzar sem serem excludentes. Desta forma, utilizam-

se instrumentos como entrevista semi-estruturada e questionários a serem aplicados 

junto aos sujeitos envolvidos e responsáveis pela educação nos municípios e nas 

escolas do campo, dos secretários/as até diretores, coordenadores e professores das 

escolas públicas do campo.  Neste sentido, integra-se e articula-se o qualitativo e 

o quantitativo, conjugando os dados estatísticos e as fontes documentais, e as 

entrevistas com os sujeitos que participam do cotidiano das escolas do campo. 
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Resultados e contribuições parciais 

 

 

Com a integração do acervo de informações da Base de Dados do INEP ao debate 

sobre as questões de Educação Campo e a observação direta da realidade das 

escolas rurais objeto desta pesquisa, já se pode perceber alguns elementos como 

resultados que apontam para conclusões sobre mapeamento.  

O primeiro se refere ao fato de que a Educação do Campo, tal como preconiza a I 

Conferência Nacional Por uma Educação Básica do Campo se constitui mais como 

um projeto que como uma realidade. Não se encontram na microrregião de Dianópolis 

escolas do campo no sentido que é atribuída a semântica ao termo, especialmente na 

última década. Encontram-se escolas rurais, com um processo de nucleação, já 

administrativamente organizado, seja pelo número de matrículas mínimas para se 

formar uma turma, seja pelo incentivo dado pela possibilidade de transporte e o 

discurso de que uma escola nucleada será mais estruturada. Na verdade, não é isso 

que se percebe in loco, pois as escolas continuam com péssimas instalações, 

rotatividade de professores e ausência de qualificação. De 2008 a 2014, diminuiu-se 

o número de escolas, mas o número de professores sem formação adequada 

permaneceu alto, mesmo tendo um campus de uma universidade federal na cidade.  

O segundo elemento a ser apontado é o desconhecimento dos docentes e gestores 

das diretrizes específicas da educação básica do campo. Isso tem trazido como 

conseqüência, formações cujos professores não são sujeitos, mas simples receptores 

de informações em oficinas que pouco contribuem para a prática docente, 

especialmente ao se considerar a peculiaridade de que muitas escolas do campo na 

região de Arrias são em comunidades quilombolas.  

Há ainda um elemento já apontado por Theodor Adorno que auxilia na compreensão 

da situação das escolas rurais em Arrais e ausência de professores: 

 
 

(...) justamente entre os universitários formados mais talentosos que 
concluíram o exame oficial, constatei uma forte repulsa frete aquilo a que são 
qualificados pelo exame oficial, e em relação ao que se espera deles após o 
exame. Eles sentem sue futuro como professores como uma imposição, a 
que se curvam apenas por falta de alternativas (ADORNO, 2000, p. 97). 
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A ausência de professores formados lecionando nas escolas rurais em Arraias não se 

explica apenas pela distância das escolas, nem pelas dificuldades das estradas. Isso 

é importante registrar. Trata-se de uma crise no próprio exercício do magistério. Eles, 

semelhante ao que Adorno diz no texto Tabus acerca do magistério, permanecem 

nesta condição de professor por faltas de alternativas, mas quando não há intenção 

em ser professor, qualquer forma de emprego, que o coloca em uma situação de 

subalterno na cidade, já é uma alternativa.  

Por fim, ainda que haja um aumento da quantidade de programas, projetos na última 

década e mesmo a institucionalização da Educação do Campo nas universidades, há, 

ainda, um longo caminho a percorrer. As pessoas que se dispõem a percorrer este 

caminho que se pretende impulsionador de uma formação crítica e emancipadora 

devem possuir uma análise sistemática quanto à recepção das diretrizes e discussões 

da Educação do Campo ns escolas rurais e nas gestões locais. Deve-se observar o 

financiamento da educação do campo e a quais órgãos ele está ligado. Ainda, colocar 

a própria motivação de ser professor como algo fundamental, para não se cair no 

distanciamento daquilo que se afirma nos documentos em relação à realidade 

encontrada nas escolas rurais da microrregião de Dianópolis e na cidade de Arraias.  
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Resumo  

 

Este trabalho analisa alguns dos múltiplos desafios que a escola do campo enfrenta 
para atuar de forma comprometida com os sujeitos e com a construção de uma 
sociedade que contemple as necessidades e especificidades locais. Desafios que 
dificultam a execução de uma pedagogia voltada para o campo. Mais especificamente, 
o foco direciona-se às questões das seleções curriculares e das relações com a 
docência propriamente dita. A pesquisa foi realizada em uma escola do interior da 
cidade de Pinheiro Machado/RS, com intuito de problematizar os diversos desafios 
encontrados na escola. A especificidade da comunidade da escola, que é formada, 
em sua maioria, por famílias consideradas itinerantes, que estão empregadas nas 
propriedades e que se mudam constantemente, é um ponto considerado na pesquisa, 
uma vez que se trata de compreender as dinâmicas da escola em questão, 
espacialmente situada.  Para isso, foram realizadas observações participantes na 
escola durante um período de prática como professora na instituição. A vivência 
cotidiana dos desafios e problemáticas vivenciadas nessa experiência me levam a 
indagar sobre as condições e dificuldades que a escola do campo enfrenta na 
contemporaneidade. Além disso, destaca-se o quanto a escola em questão é 
assombrada pela política de extinção. Os alunos estão desaparecendo e os poucos 
que concluem o ensino fundamental elevam as taxas de êxodo rural. Estes são 
sujeitos que, em sua maioria, não tem perspectivas e nem pretensão de retornar ao 
campo. Apresento, ainda, uma breve discussão sobre alguns dos debates 
contemporâneos na trajetória da educação campesina no Brasil, possibilitando a 
reflexão do quanto é recente essa preocupação com soluções efetivas que 
contemplem essa clientela. Para finalizar trago a especificação de alguns dos 
múltiplos desafios que a escola pesquisada enfrenta e quais suas relações com a 
prática docente. 
 

Abstract 
 
This work reviews some of the many challenges that the countryside 
school faces to act in a committed way with the subject and to the 
construction of a society that contemplates to local needs and 
specificities.Challenges that hinder the execution of a teaching for 
the countryside. More specifically directs the focus to questions of 
curriculum selections and relations with teaching itself. The survey 
was conducted in a school the interior of the city of Pinheiro Machado 
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/ RS, in order to discuss the various the challenges encountered in 
school. The specificity of the school community, which is formed 
mostly by families considered itinerants, who are employed in 
properties and which constantly change, a point is considered in the 
survey, since it comes to understanding the dynamics of school issue 
spatially located. For this, participatory observation were conducted 
at the school during a period of practice as a teacher in the 
institution. The daily experience of the challenges and problems 
experienced in this experience lead me to ask about the conditions and 
difficulties that theschool faces nowadays. Furthermore, we highlight 
how the countryside school is haunted by the question of political 
extinction. The students are fading away, and the few who complete 
primary education raise the rates of rural exodus. These are subjects 
who, in their majority, have no prospects and no intention of 
returning to the countryside. Also present a brief discussion of some 
of the contemporary debates in the trajectory of peasant education in 
Brazil, allowing the reflection of how recent is this concern with 
effective solutions that address this population. Bring to finalize 
the specification of some of the multiple challenges the school faces 
researched and what their relationships with the teaching practice. 
Palavras-chave: escola do campo; currículo; docência. 

Keywords: field school; resume; teaching. 

 

EIXO 3. Organização do Trabalho Pedagógico nas Escolas Públicas da Educação 
Básica (Projeto Político Pedagógico, Gestão, Currículo, Avaliação, Cultura, Política de 
Acesso e Permanência) 
 

 
Introdução 

 

 

Cursei o Curso Normal de nível médio na cidade de Piratini, interior do estado do Rio 

Grande do Sul. Durante todo o período que estive estudando a maneira como a 

educação era efetivada já me incomodava: sempre focada na transmissão de 

conteúdos, com pouca ou nenhuma flexibilização das atividades, planejamentos 

visando turmas homogêneas e já despertando em alunos e pais aquele velho 

questionamento: para quê aprender isto?  

Foi quando iniciei a carreira docente que os meus descontentamentos aumentaram. 

Participei de uma seleção para professores e ao ser aprovada fui para uma escola no 

interior do município, distante vinte quilômetros da sede, sendo considerada escola 

do campo a partir dos parâmetros atuais. É válido ressaltar que resido no interior e 

que vivencio as dificuldades enfrentadas pela população campesina e, principalmente, 
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o desrespeito e preconceito por parte da sociedade em geral e de muitos gestores, 

uma vez que ño modo de vida urbano submeteu o modo rural. O campon°s brasileiro 

foi estereotipado como o fraco e o atrasadoò (ARROYO, 1999, p.46).  Ao longo dos 

cinco anos que permaneci na escola cultivei a vontade de me aprofundar no assunto 

e compartilhar minhas inquietações, surgindo daí meu interesse pela referida 

temática.  

Dadas essas considerações gerais, que tiveram o intuito de me situar com a 

problemática escolhida para a pesquisa geradora deste artigo, ressalto que meu 

interesse é problematizar os inúmeros desafios encontrados na escola aqui analisada. 

Uma instituição localizada a aproximadamente vinte quilômetros da cidade de Pinheiro 

Machado, no Rio Grande do Sul. A escola pertence a rede municipal de ensino, possui 

aproximadamente sessenta alunos, matriculados do 1º ao 9º ano, com um quadro 

docente de quinze professores. 

Dadas essas considerações gerais a presente pesquisa tem o objetivo de mapear 

alguns dos desafios enfrentados na escola pesquisada no interior do município de 

Pinheiro Machado, como, por exemplo, currículo inadequado, docentes sem formação 

apropriada, grandes distâncias entre as propriedades, discentes sem perspectivas de 

um futuro melhor. Por tudo isso viso identificar qual a relevância desses desafios na 

oferta de uma educação de qualidade. 

As questões norteadoras da pesquisa são as seguintes: em que medida a escola do 

campo tem conseguido enfrentar os inúmeros desafios à execução de uma pedagogia 

voltada para o campo? Quais são as relações desses desafios com a docência? A 

maioria dos discentes dessa comunidade é itinerante, de famílias que mudam de 

moradia constantemente, e são contratados apenas para cuidar as estruturas das 

propriedades. Não estabelecem, assim, nenhum vínculo com a cultura campesina, o 

que dificulta a construção da identidade de homem ou mulher do campo, do aumento 

da autoestima e do respeito próprio a si e à cultura local.  

Importante registrar que após a conclusão do ensino fundamental, o município 

disponibiliza transporte para a única escola de nível médio existente. Ao chegarem 

ficam deslumbrados com a realidade urbana. Passeiam, socializam e sempre que 

possível negam a origem do campo como uma estratégia de defesa frente ao 

preconceito em relação à cultura e identidade do campo.  

O índice de reprovação é alarmantedos alunos quando chegam no ensino médio e 

todos se julgam com condições de fazer apontamentos para justificar a situação, mas 
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n«o percebem que ña escola do campo tem que ir al®m da escolinha de letras, 

buscando trabalhar participativa e criativamente um projeto de Brasil, um projeto de 

Campo resgatando e valorizando os valores culturais t²picos do povo do campoò 

(ARROYO, 1999, p.10). A idealização do urbano ultrapassa os limites da minha 

compreensão. Afinal, em qual momento foi estabelecida a suposta ñsuperioridadeò das 

populações das cidades? Quando foram esquecidas a importância da população do 

campo? Um novo paradigma não emerge de repente. Foram concepções sociais e 

historicamente construídas e, infelizmente, com a contribuição ativa da educação. 

Na escola pesquisada nunca foi oportunizado um momento para que a comunidade e 

até mesmo seus alunos fossem ouvidos, instigados a listarem suas preocupações e 

aspirações. Todas as vezes que são convidados para alguma conversa permanecem 

calados apreciando alguma explanação, num movimento em que se explana para 

eles, mas não se debate e constrói práticas e possibilidades com eles.  

Considerando a urgência de incentivos que contribuam para a elaboração de 

identidades marcadas positivamente para os sujeitos do campo me parece que 

estamos no momento de efetivarmos ações mais concretas para tal.  

A maioria dos alunos é estigmatizada durante tida trajetória escolar e existem 

docentes que buscam ministrar aulas nas escolas do campo porque acreditam ser 

mais f§cil, j§ que n«o haveria um comprometimento com ensino de qualidade: ña 

imagem que sempre temos na academia, na política, nos governos é que para a 

escolinha rural qualquer coisa serve. Para mexer com a enxada não precisa letras. 

Para sobreviver com uns trocados... n«o precisa letrasò (ARROYO, 2011, p.16). O 

resultado são alunos que se transformam em índices de reprovação, sendo apenas 

números. O que contribui, fortemente, para causar frustração nos jovens e suas 

famílias, fortificando o paradigma de que a população rural não tem capacidade 

intelectual para acompanhar níveis de estudo que não são obrigatórios por lei.  Esses 

alunos buscam trabalho, mesmo com pouca remuneração, mas que os mantenha na 

cidade que foram levados a acreditar que as perspectivas são melhores e então são 

transformados em estatísticas de êxodo rural.   

Algumas das discussões questionam, dentre variados motivos, porque o movimento 

de educação do campo se constitui como uma síntese dos processos de lutas pela 

superação do desafio de assegurar aos camponeses o direito universal à educação. 

Isso apesar da constatação da precariedade física e pedagógica da oferta, bem como 

da política de extinção de escolas. 
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Atualmente a educação no campo traz na sua concepção reflexões sobre a realidade 

rural e diálogos fecundos com outras áreas do conhecimento com objetivo de iluminar 

as práticas educativas. Contudo, essas são conquistas recentes e que precisam, mais 

largamente, adentrar no cotidiano das escolas. O que é possível pensar, sobretudo, 

são em enormes desafios ainda a enfrentar. É sobre alguns deles que busco me 

debruçar neste artigo. 

 

 

Breve discussão sobre alguns debates atuais na educação campesina 

 

 

A educação escolar ofertada aos povos do campo no contexto brasileiro é 

historicamente precária. Desde o Brasil-colônia que se arrasta o paradigma de que 

para trabalhar com a terra não é necessário saber ler nem escrever e, cabe ressaltar, 

isso se enraizou de tal forma que, ainda hoje, um conjunto considerável de pessoas 

ainda acredita nisso. Tal crença ampara-se, desse modo, na ainda necessária 

ampliação e efetivação de políticas públicas específicas e, por outro lado, no 

desamparo de comunidades que não possuem um movimento social atuante no 

campo.   

A população do campo foi durante muito tempo invisível aos olhos de quem elaborava 

as políticas educacionais, as quais só começaram a ser mais organizadas e pensadas 

a partir de 1990. Contudo, ainda hoje não tem suas especificidades contempladas. O 

país tem muitos brasis-rurais e a falta de flexibilização das determinações dificulta o 

alcance dos objetivos mais globais.  

Ao longo de seu percurso o Movimento dos Trabalhadores Sem-terra (MST) já 

percebia a educação da infância como um desafio e criou, dentro do próprio 

movimento, um setor que é responsável por buscar o acesso à educação de qualidade 

para crianças e jovens residentes no campo. O MST luta pelo direito à educação de 

qualidade tanto quanto pelo direito à terra. O movimento defende a participação de 

representantes do campo na elaboração de políticas públicas úteis e não 

compensatórias, porque normalmente essas são idealizadas por sujeitos urbanizados 

que não tem a real noção das necessidades desses futuros homens e mulheres do 

campo.  



 

 903 

A partir da década de 1990 se intensificou a reflexão sobre a necessidade de uma 

educação que contemplasse as singularidades das populações campesinas. 

Surgiram, desse modo, as confer°ncias ñPor uma educa«o b§sica no campoò (eram 

encontros realizados com o objetivo de debater as dificuldades encontradas na 

realidade campesina em relação à educação de qualidade) envolvendo de modo 

participativo grande quantidade de educadores do campo. Estas eram precedidas de 

seminários estaduais. Essas discussões deram origem a muitas publicações que 

atualmente auxiliam na construção de uma nova visão sobre os alunos do campo. 

Nessas oportunidades foi possível o debate acerca da prática pedagógica nas escolas 

do campo, com a participação de representantes de vários segmentos interessados, 

como representantes do movimento social. A Primeira Conferência Por uma Educação 

Básica no campo, foi realizada em Luzitânia, GO, em 1998, e deu origem ao livroñPor 

uma educa«o b§sica no campoò. 

Caldart (2002), em ñPor uma educa«o do campo: traos de uma identidadeò, faz a 

distinção entre no e do campo para esclarecer a importância das expressões para a 

elabora«o de pol²ticas p¼blicas. Como a autora salienta: ñNo, significa que o povo 

tem direito a ser educado no lugar onde vive; e do, o povo tem direito a uma educação 

suas necessidades humanas e sociaisò (p.18). 

O esclarecimento de pequenas distinções pode fazer toda a diferença no momento da 

elaboração de um projeto ou política pública que vise uma educação plena. A 

conscientização da comunidade escolar da sua importância na sociedade e o seu 

reconhecimento serão o diferencial na construção desses cidadãos do campo. 

Segundo Canário (1998, p.127), 

 
 

Esta defesa do mundo rural não deve confundir-se com uma 
perspectiva de regresso (impossível) ao passado, em que as zonas 
rurais eram exclusivamente zonas agrícolas. A valorização do mundo 
rural emerge, hoje, a partir de novas formas de articulação com o 
mundo urbano e prefigurando outros modos de vida coletiva.  

 
 

Hoje em dia há a emergência de incentivar esse mundo rural e refletir que o paradigma 

de regresso está ultrapassado. Ao contrário, o rural deste século mostra-se como um 

território fecundo aos avanços, seja em qualidade de vida e até mesmo tecnológicos. 
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Desafios na escola do campo: ênfase no currículo e docência 

 

 

Parece fazer sentido que o que se tem evidenciado é a existência de um currículo 

universal onde n«o est«o ñas aspira»es, formas de pensamento, express«o e 

comportamentos dos diferentes grupos sociais da população da qual se nutre o 

sistema educacionalò (SACRISTĆN apud COUTO). Nessa direção, apesar de ser uma 

realidade continuamente constatada o currículo engessado é um dos maiores 

problemas enfrentados pelos gestores que buscam efetivar uma aprendizagem 

significativa para a população do campo.  

No Projeto Político Pedag·gico da escola pesquisada consta: ñvaloriza«o dos 

saberes e do papel dessas populações na produção de conhecimento sobre o mundo, 

seu ambiente natural e cultural, assim como as práticas ambientalmente sustentáveis 

que utilizam e flexibilização, se necessário, do calendário escolar, das rotinas e 

atividades, tendo em conta as diferenças relativas às atividades econômicas e 

culturais, mantido o total de horas anuais obrigat·rias ao curr²culoò(PPP, 2007, p. 04), 

considerando que já está regulamentado, deveria ser buscado sua efetivação. 

Canen (2002, p.177) afirma que a noção de currículo foi desafiada pela teorização 

crítica e evidencia as relações de poder à base das escolhas curriculares. A autora 

aponta a presença de vozes ligadas a camadas dominantes da sociedade que 

influenciam esse silenciar das camadas marginalizadas. Na atualidade é fundamental 

que a instituição escola compreende tal dinâmica nas seleções curriculares e, por 

consequência, em muitas das práticas pedagógicas agenciadas cotidianamente. Além 

disso, é importante que reconheça e respeite o multiculturalismo que está presente 

nas salas de aula. Seria preciso, para isso, encarar como um desafio e uma 

possibilidade propiciar a reafirmação das identidades do campo e, portanto, levar em 

consideração os saberes culturais dos estudantes, os quais fazem parte de seus 

entornos.  

Quando pensamos em adaptar o currículo visamos à elaboração de articulações entre 

os diferentes saberes e conhecimentos, onde os docentes deveriam ter o 

compromisso de estabelecer conexões com a realidade vivenciada pelos educandos, 

partindo, para tal, da própria realidade dos estudantes. O que poderia gerar, por sua 

vez, debates a partir de análisescomparativas com a cidade, levando os estudantes a 
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perceberem a sua importância para a sociedade, mediando essa construção que fará 

a distinção das culturas.  

Apesar de existirem inúmeras experiências bem sucedidas na execução de uma 

pedagogia do campo na escola, na instituição em que esta pesquisa foi realizada a 

cultura local parece ser invisível. Nunca foi feita uma pesquisa sócio histórica, os 

educadores nunca visitaram um aluno para conhecer e compreender suas 

dificuldades, entre outros pontos. Tais ausências contribuem para que a cultura local 

não seja contemplada na escola, uma vez que a escola parece viver num mundo à 

parte das dinâmicas e necessidades locais. 

Acredito que isso gera, por sua vez, uma instituição mais conectada à reprodução da 

cultura urbana. As crianças e jovens observam, por exemplo, todas as tecnologias 

vindas da cidade com grande fascínio. Contudo, estas mesmas tecnologias estão 

indisponíveis na escola e nas suas residências (o sinal do telefone é ruim e instável, 

a internet não tem sinal e alguns alunos ainda não tem energia elétrica).A instituição 

escola poderia e deveria ser, em última instância, um local em que o acesso a bens e 

produtos diversos fosse oferecido aos estudantes, de modo a criar entrelaçamentos 

entre a cultura urbana e rural. Afinal, não se trata de pensar em uma dicotomia entre 

essas esferas, mas no seu cruzamento constante, com ênfase, também, na 

potencialidade do campo e não apenas no urbano como muitas vezes ocorre. 

Nesse sentido, parece importante destacar as palavras e Dayrell (2011, p.2):  

 
 

O processo educativo escolar recoloca a cada instante a reprodução do velho 
e a possibilidade da construção do novo, e nenhum dos lados pode antecipar 
uma vitória completa e definitiva. Esta abordagem permite ampliar a análise 
educacional, na medida em que busca apreender os processos reais, 
cotidianos, que ocorrem no interior da escola, ao mesmo tempo que resgata 

o papel ativo dos sujeitos, na vida social e escolar. 

 
 

Também deve ser enfatizada a dificuldade enfrentada pelas crianças e jovens em 

função das grandes distâncias entre as propriedades rurais e a escola, o que acarreta 

desmotivação e cansaço. Para impedir a extinção da escola aqui analisada, os 

gestores e a mantenedora transferem alunos de outras localidades ocasionando, com 

isso, um percurso de mais de três horas para alguns. O que gera, por sua vez, novos 

problemas como cansaço e desmotivação, pontuando que esta escola tem seu 

funcionamento em turno integral. 
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Outra questão relevante é a maneira como são selecionados os docentes para 

atuarem nas escolas campesinas, o que não contribui muito para proporcionar uma 

aprendizagem significativa, porque em sua maioria residem nas cidades e 

transparecem a cultura urbana como superior. O MST já fazia referência às 

ñprofessoras leigasò que seriam aquelas que n«o tem nenhuma no«o da realidade do 

campo. Creio que uma forma de enfrentar esse desafio seriam alguns intercâmbios 

que viabilizassem a integração dos docentes com seus alunos, vivenciando suas 

dificuldades e considerando seus anseios.  

Certa vez, durante o horário de almoço, presenciei a contrariedade de uma professora 

de anos iniciais que dizia: ñesses alunos têm bolsa isso e aquilo (referindo-se ao 

benefício social do governo) e estão sempre reclamando da precariedade de suas 

vidas. Tem fartura de carne, legumes...já que tudo é produzido no campo, não pagam 

água...vivem no paraíso.ò Esta pessoa, que se diz educadora, certamente não tem 

noção das dificuldades do campo, da influência climática, da desvalorização dos 

produtos, do domínio dos grandes produtores, e está lá, na escola, perpetuando a 

cultura do urbano. 

Por esse motivo e muitos outros há casos de assentados que buscaram formação 

pedagógica e retornam à localidade de origem. Felizmente também já existem cursos 

de Licenciatura do Campo, pois são uma possibilidade concreta para que os povos do 

campo, possam garantir uma educação de qualidade.  

Os educadores devem procurar construir positivamente a identidade desses futuros 

homens e mulheres do campo, valorizando suas culturas, reconhecendo as famílias 

como sujeitos de direito, procurando a convivência e o respeito às diferenças que 

fazem a história de vida de cada humano, tornando-o um ser individual e coletivo 

(GALGANI, 2012). Ressaltando, sempre, que esses alunos possuem muitas 

singularidades, e estas devem ser respeitadas e valorizadas. Omitir o saber camponês 

e negar o direito à educação aos povos do campo insere-se numa estratégia de 

eliminação de um modo de vida e de identidades culturais. 

É inegável pensarmos que nas cidades há mais docentes disponíveis que no rural, e 

que geralmente o ciclo se fecha mantendo esse desequilíbrio, já que as formações 

docentes estão nas grandes cidades e acessíveis às suas populações, mandando 

para o campo, como já foi citado anteriormente, o que o MST chama de professoras 

leigas.  
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Quando refiro à formação adequada de professoras não idealizo que todos os 

educadores dominem saberes específicos do campo, mas que durante seu percurso 

acadêmico aprendam a respeitar as especificidades dos alunos e suas dificuldades 

diárias, como clima, trabalho, enfim, as diversas condi»es em geral. Afinal, ñTemos 

que ter a consciência que apenas o domínio do conteúdo não basta para termos um 

bom professor, mas a falta de domínio desse conteúdo compromete formas de 

abordagens inovadorasò (PENHA, 2013, p.39). 

Levando em consideração todas as vivências e as discussões teóricas da atualidade 

poderíamos idealizar a escola campesina pela definição de Arroyo (1999, p.51): 

 
 

ñUma escola do campo ® a que atenda os interesses, a pol²tica, a cultura e a 
economia da agricultura camponesa, que construa conhecimentos e 
tecnologias na direção do desenvolvimento social e econômico dessa 
população. A sua localização ésecundária, o que importa são suas 
proximidades pol²tica e espacial com a realidade camponesa.ò 
 
 

Partindo dessa definição iremos buscar maneiras de viabilizar, com urgência práticas 

pedagógicas que aproximem a escola pesquisada dessa realidade proposta. 

Para finalizar, importante ressaltar que minha intenção foi problematizar sobre alguns 

desafios encontrados na escola pesquisada, como, por exemplo, currículo 

inadequado, docentes sem formação apropriada, grandes distâncias entre as 

propriedades, discentes sem perspectivas de um futuro melhor. Contudo isso acredito 

que esse trabalho seja o ponto inicial para a comunidade escolar dessa instituição 

refletir e alterar algumas práticas, visando a construção de uma pedagogia voltada 

para o campo. 
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Resumo 

O presente trabalho é o resultado de uma pesquisa de campo referenciada em 
pressupostos teóricos relacionados à gestão escolar do campo, e por sua vez, nosso 
objeto de estudo retrata a realidade vivenciada por este tipo de gestão. Para tanto, 
tomamos como referência para análise uma escola municipal, situada na zona rural 
do município de Sumé/PB, cujo sistema de ensino se faz em salas multisseriadas e a 
professora acumula também a função de gestora. A análise do trabalho se baseia em 
coleta de dados presenciais na escola, como também em sala de aula, elegendo 
técnicas como, entrevista e observação aplicadas com a própria professora. Neste 
sentido, é elencada uma série de problemas que as escolas do campo hoje enfrentam, 
tais como: falta de uma equipe de gestão escolar, com diretores, secretários e 
coordenação pedagógica das escolas, o que impossibilita que tenha mais tempo para 
as tarefas especificas da docência, como: planejamento, elaboração de material 
didático e acompanhamento individualizado. O pouco espaço físico e mal utilizado nas 
escolas com salas multisseriadas recebe alunos de faixa etária diferentes, 
ocasionando dispersões e pouca concentração da turma etc. Consideramos que este 
trabalho traz contribuições para refletir sobre a gestão escolar do campo considerando 
a qualidade das turmas multisseriadas. 
 
ABSTRACT 

 
The present paper is the result of a field research referenced in theoretical premises 
related to school management in the countryside, and on the other hand, our object of 
study portrays the reality lived by this kind of management. For that, we have taken as 
a reference to the analysis one municipal school, located in the rural area in the city of 
Sumé/PB, whose teaching system is made in multi-year classes and the teacher also 
accumulates the function of manager. The analysis of the work is based on presential 
data collections in the classroom, as well as on the interview with the teacher herself. 
In this sense, is listed a series of problems that the countryside schools face nowadays. 
Such as: lack of a school management team, with directors, secretaries and 
pedagogical coordination of the schools, which makes it impossible to have more time 
for the specific teaching tasks, as: planning, elaboration of didactic material and 
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individualized monitoring. The little and misused physical space in the schools 
withmulti-year classes receive students from different ages, leading to dispersions and 
low concentration of class etc. We consider that this paper brings contributions on 
reflecting about the Countryside school management considering the quality of the 
multi-year classes. 
Palavras-chave: Organização e gestão escolar. Escola do campo. Gestão na sala 
multisseriada. 
Key-Words: Organization and school management. Countryside school. Management 
in multi-year classes. 
 

EIXO 3. Organização do Trabalho Pedagógico nas Escolas Públicas da Educação 

Básica (Projeto Político Pedagógico, Gestão, Currículo, Avaliação, Cultura, Política de 

Acesso e Permanência). 

 

1. Introdução 

 

 

Esse trabalho de pesquisa se configura a partir da reflexão sobre a importância da 

gestão escolar nas escolas do campo, tendo em vista que ainda existem muitas 

escolas em situação de ausência de equipe de gestão escolar permanente, que esteja 

acompanhando o cotidiano da escola, e assim poder realizar de forma adequada a 

organização estrutural dessa instituição. 

Sabemos que o trabalho da gestão escolar precisa ser desenvolvido de forma coletiva, 

no qual, o gestor com seu papel de liderança elabore e compartilhe com a equipe 

pedagógica os objetivos e metas traçados.  

Diante disso, nosso objetivo foi analisar a organização e a prática da gestão numa 

escola do campo com sala multisseriada no município de Sumé-PB, onde não existe 

no quadro organizacional o gestor escolar. 

A pesquisa foi direcionada para o gestor escolar, no qual a gestão está representada 

pelo próprio professor (a) da escola, pois o papel deste profissional da educação nas 

escolas do campo vai além do ato de praticar a docência, ele também acaba 

desempenhando a função de gestor da escola, em parceira com a Secretaria de 

Educação do Município, que dispõe de uma única equipe de gestão para orientar a 

organização das escolas do campo. 

Partindo da inquietação de como era realizada a gestão escolar nas escolas do campo 

no município de Sumé-PB, definiu-se esse espaço como ponto de partida para a 
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pesquisa ao perceber que o professor na realidade do campo, desenvolve também 

funções de gestão e enfrenta os desafios do fazer pedagógico e administrativo. 

 
 
2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

 

O processo metodológico da pesquisa é uma das etapas mais importantes, pois é ele 

que vai conduzir toda a pesquisa. Segundo Gonalves (2007, p. 63), ñO processo 

metodológico se refere ao caminho trilhado para que você atinja os objetivos que 

definiu.ò Para isso, é importante qualificar o tipo de pesquisa e direcionar os 

instrumentos adequados para a coleta dos dados. 

Esta pesquisa foi realizada em uma escola do campo no município de Sumé-PB, entre 

os meses de maio a setembro de 2013, tendo como foco a organização e a prática da 

gestão escolar. 

Segundo os objetivos dessa pesquisa, a mesma foi do tipo descritiva, que de acordo 

com Gonsalves (2007, p. 67) ñEntre esse tipo de pesquisa est«o as que atualizam as 

características de um grupo social, nível de atendimento do sistema educacional, 

como também aquela que pretendem descobrir a existência de relações entre 

vari§veisò.  

Sendo assim, foi feita uma pesquisa de natureza qualitativa com pesquisa de campo, 

tendo em vista que foi necessário ir a campo colher informações sobre o que 

pretendíamos investigar. Nesse sentido,  

 
 

A pesquisa qualitativa pode ser caracterizada como a tentativa de uma 
compreensão detalhada dos significados e características situacionais 
apresentadas pelos entrevistados, em lugar da produção de medidas 
quantitativas de características ou comportamento. (RICHARDSON, 2009, p. 
90). 

 
 

Em se tratando dos instrumentos para coleta de dados, utilizamos primeiramente a 

observação, pois esta técnica nos permitiu fazer registros de dados importantes para 

a pesquisa. Para Gil (2010), 

 

A observação constitui elemento fundamental para a pesquisa. Desde a 
formulação do problema, passando pela construção de hipóteses, coleta, 
análise e interpretação dos dados, a observação desempenha papel 
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imprescindível no processo de pesquisa. É, todavia, na fase de coleta de 
dados que o seu papel se torna mais evidente. (GIL, 2010, p. 100). 

 
 

A técnica da observação possibilitou acompanhar a rotina de trabalho da 

professora/gestora na escola, e o funcionamento da instituição.  

Utilizamos também, como instrumento para coleta de dados a entrevista semi-

estruturada enquanto ñ[...] t®cnica em que o investigador se apresenta frente ao 

investigado e lhe formula perguntas, com o objetivo de obtenção dos dados que 

interessam a investiga«oò (GIL, 2010, p. 109). 

E por fim, após a coleta dos dados, partimos para a fase de análise dos dados obtidos 

durante o estudo e a interpretação desses dados nos possibilitou organizar e 

encontrar as respostas para nossa inquietação, seguindo para tanto, a analise de 

conteúdo de Bardin (1977). 

 

 

3.  CONCEPÇÕES DE GESTÃO ESCOLAR 

 

 

A gestão escolar é direcionada para organização da escola, de forma a manter um 

bom funcionamento tanto interno como externo, para isso precisam administrar com 

eficiência os recursos pedagógicos, humanos, matérias e financeiros, uma vez que o 

fazer da gestão está relacionado com aspectos sociais e políticos, que estão ligados 

diretamente aos objetivos da formação educacional dos alunos134.  

Nesse sentido, se faz necessário a compreensão sobre as concepções de gestão que 

orientam as ações existentes no ambiente escolar. Para isso, identificamos quatro 

concepções que ao estudarmos cada uma, podemos encontrar características inter-

relacionadas. 

Para Libâneo, Oliveira e Toschi (2011, p. 323) as concepções de gestão podem estar 

situadas ñ[...] em uma linha contínua, onde teríamos em um extremo a concepção 

técnico-científica (também chamada científico-racional) e, no outro, a concepção 

s·ciocr²ticaò.  

                                            
134 Diante disso, a forma como é organizada a gestão escolar, pode contribuir ou não na tomada de 

decisões que por sua vez possibilitarão o cumprimento dos objetivos propostos. 
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Sendo assim, a concepção técnico-cientifica é um modelo de Gestão que tem uma 

visão burocrática e tecnicista, sua gestão é centralizadora, ou seja, a escola toma 

esse modelo inspirado no tecnicismo, no qual as pessoas têm funções especificas 

próprias.  

Nesta concepção, para alcançar um maior índice de eficácia e eficiência se faz 

necessário planejar, organizar e controlar a escola e o entorno dela, sem a 

colaboração de outras pessoas, ficando todas as ações e responsabilidades 

direcionadas para uma única pessoa, estabelecendo, assim, uma ideia vertical de 

Gestão. Segundo Libâneo; Oliveira; Toschi (2011). 

 
 
Na concepção técnico-cientifica, prevalece uma visão burocrática e tecnicista 
de escola. A direção é centralizada em uma pessoa, as decisões vêm de cima 
para baixo e basta cumprir um plano previamente elaborado, sem a 
participação de professores, especialistas, alunos e funcionários. (LIBÂNEO; 
OLIVEIRA; TOSCHI, 2011, p. 323). 

 
 

Contrariando a concepção técnico-científica, temos a sociocrítica que engloba as 

concepções: autogestionária, a interpretativa e a democrático-participativa. Onde 

Libâneo et al (2011) diz que, 

 
 
Na concepção sociocrítica a organização escolar é concebida como um 
sistema que agrega pessoas, considerando o caráter intencional de suas 
ações e interações sociais que estabelecem entre si e com o contexto 
sociopolítico, nas formas democráticas de tomadas de decisões. A 
organização escolar não é algo objetivo, elemento neutro a ser observado, 
mas construção social levada a efeito pelos professores, pelos alunos, pelos 
pais e até por integrantes da comunidade próxima. O processo de tomada de 
decisões dá-se coletivamente, possibilitando aos membros do grupo discutir 
e deliberar, em uma relação de colaboração. (LIBÂNEO, et al, 2011, p. 324). 

 
 
Ao contrário da concepção técnico-cientifica, nesta prevalece uma organização 

coletiva, onde seus objetivos são pautados em uma organização democrática. As 

sugestões partem de todos que compõem a escola, são discutidas entre todos e 

colocadas em prática de acordo com as necessidades de cada um, e todos têm uma 

participação válida dentro da escola. 

A concepção denominada de autogestionária diz que a responsabilidade das decisões 

e ações parte do coletivo, o grupo social faz o diagnostico e buscam soluções sem 

necessariamente buscar normas institucionais. Valorizando o potencial de descoberta 

e solução dos problemas identificados.  
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Essa concepção baseia-se na responsabilidade coletiva, na ausência de 
direção centralizada e na acentuação da participação direta e por igual de 
todos os membros da instituição. Tende a recusar o exercício de autoridade 
e as formas mais sistematizadas de organização e gestão. (LIBÂNEO; 
OLIVEIRA; TOSCHI, 2011, p. 325). 

 
 

O terceiro modelo de gestão diz respeito à concepção Interpretativa, modelo este 

anarquista, onde não existe um gestor, o que Libâneo et al (2011, p. 325) aponta 

enquanto uma concep«o que ñ[...] considera como elemento priorit§rio na an§lise dos 

processos de organização e gestão os significados subjetivos, as intenções e a 

intera«o das pessoasò. 

Já a quarta concepção, refere-se à gestão democrático-participativa, pela qual há uma 

descentralização do poder da gestão. Sendo que esta forma de gestão é 

compartilhada com professores, alunos, pais e comunidade, e considerada uma 

gestão democrática. Sendo assim, esta concepção 

 
 
Baseia-se na relação orgânica entre direção e a participação dos membros 
da equipe. Acentua a importância da busca de objetivos comuns assumidos 
por todos. Defende uma forma coletiva de tomada de decisões. Entretanto 
uma vez tomadas às decisões coletivamente, advoga que cada membro da 
equipe assuma sua parte no trabalho, admitindo a coordenação e a avaliação 
sistemática da operacionalização das deliberações. (LIBÂNEO; OLIVEIRA; 
TOSCHI, 2011, p. 325). 

 
 
A gestão que adota esta concepção tende a trabalhar em equipe, onde cada membro 

tem responsabilidade e trabalham com os mesmos objetivos, e assim com a 

colaboração de todos podem alcançar suas metas traçadas em prol do êxito da 

organização da escola e da aprendizagem dos alunos. 

Diante dessas concepções a escola opta por aquela que contemple melhor sua 

realidade e assim a gestão adota como norteadora de seus princípios. A partir de 

então são definidos seus objetivos e traçada suas metas, e assim é determinado como 

a escola deve caminhar. 

 
 

3.2 ORGANIZAÇÃO E GESTÃO ESCOLARES 

 

A Constitui«o Federal de 1988 estabelece no Art. 211 que: ñA Uni«o, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas 

de ensinoò. Sendo assim Gracindo (2007) diz que: 
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A ideia de regime de colaboração indica a necessidade desses três níveis da 
Administração Pública estabelecerem articulação colaborativa para o alcance 
dos objetivos educacionais. No entanto, esta articulação ainda é muito 
nebulosa, na medida em que somente a grandes atribuições de cada sistema 
de ensino são estabelecidas. (GRACINDO, 2007, p.23). 

 
 

Para compreender a influência que os sistemas de ensino têm sobre o funcionamento 

do trabalho da escola, necessitamos conhecer a concepção de organização e de 

gest«o aqui apresentada por Lib©neo (2011, p. 293) que se constituem como ñ[...] 

conjunto das condições e dos meios utilizados para assegurar o bom funcionamento 

da institui«o escolar, de modo que alcance os objetivos educacionais esperadosò.  

Para tanto, é necessário que a equipe gestora planeje como vão colocar em prática 

os objetivos propostos e faça uma interação com as equipes que são: coordenadores 

pedagógicos, professores, técnicos administrativos, alunos, auxiliar de serviço, pais e 

comunidade, para que assim possa alcançar o êxito esperado. 

Ainda sobre a equipe de gestão, 

 
 

Na gestão da escola pública municipal, é previsto ainda o conselho de escola, 
como órgão deliberativo, para elaborar, acompanhar e avaliar o planejamento 
e o funcionamento da unidade escolar. Tendo o diretor como membro nato, o 
conselho é composto por representantes eleitos dos vários setores 
integrantes da escola na seguinte proporção: um quarto de pais ou 
responsáveis, um quarto de alunos, um quarto de professores e um quarto 
das equipes técnicas e auxiliar da ação educativa, incluindo o diretor. (PARO, 
2007, p. 83). 

   
 
Sendo assim, para que haja um bom funcionamento da unidade escolar, é importante 

a criação de um Conselho de Escola, visto que este engloba toda a equipe da escola 

e tem a função de elaborar, acompanhar e avaliar o andamento da escola. 

Em se tratando da gestão escolar, esta diz respeito aos encargos que os 

estabelecimentos de ensino possuem, porém respeitando as normas comuns dos 

sistemas de ensino. No entanto cada escola tem autonomia para elaborar e executar 

sua proposta pedag·gica. Para Oliveira (2005, p. 41) ñA dimens«o pedag·gica, 

presente no pr·prio òsaber fazerò do processo ensino-aprendizagem, é imprescindível, 

pois a construção e sistematização do conhecimento e dos saberes se viabilizam 

atrav®s da a«o pedag·gicaò.  

Desse modo, a gestão fica incumbida de promover as ações pedagógicas que venham 

a contribuir com o processo de ensino-aprendizagem que envolve professores e 

alunos, e também é papel da gestão, administrar o quadro de funcionários e seus 
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recursos materiais e financeiros (parte burocrática da escola). Sobre o fazer do 

trabalho pedagógico desenvolvido no âmbito da gestão escolar Luck (2009, p. 23) 

afirma que esta 

 
 
[...] constitui uma das áreas de atuação profissional na educação destinada a 
realizar o planejamento, a organização, a liderança, a orientação, a 
mediação, a coordenação, o monitoramento e a avaliação dos processos 
necessários à efetividade das ações educacionais orientadas para a 
promoção da aprendizagem e formação dos alunos. 

 
 
É importante e necessário que a gestão desempenhe esse papel, mas, essas ações 

devem ser dialogadas e compartilhadas com todos os membros da escola, para que 

não venha a se tornar uma detentora do poder. Partindo desse pensamento, Paro 

(2000, p. 112), diz que:  

 
 
Á escola não faz falta um chefe, ou um burocrata; á escola faz falta um 
colaborador, alguém que, embora tenha atribuições, compromissos e 
responsabilidades diante do estado, não esteja apenas atrelado ao seu poder 
e colocando acima dos demais. 

 
 

Essas ideias nos direcionam para uma gestão democrática, sendo assim, para que a 

gestão possa se tornar democrática é preciso que a mesma reconheça a importância 

da participação, não só da equipe da gestão e dos professores, mas dos demais que 

compõem o ambiente escolar, como funcionários, alunos e pais, nas decisões 

relacionadas com a escola, sendo que é através do trabalho coletivo que se efetua 

uma gestão democrática. 

Dessa forma, poderíamos ressaltar que a gestão democrática se concretiza com a 

participação das pessoas, fazendo uma integração entre direitos e deveres, conforme 

Luck (2009), 

 
 

A participação constitui uma forma significativa de, ao promover maior 
aproximação entre os membros da escola, reduzir desigualdades entre eles. 
Portanto, a participação está centrada na busca de formas mais democráticas 
de promover a gestão de uma unidade social. As oportunidades de 
participação se justificam e se explicam, em decorrência, como uma íntima 
interação entre direitos e deveres, marcados pela responsabilidade social e 
valores compartilhados e o esforço conjunto para a realização de objetivos 
educacionais. (LUCK, 2009, p. 71). 
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Por outro lado, nem sempre essa gestão democrática é aplicada de fato nas escolas, 

pois, a intenção da prática democrática dentro das escolas muitas vezes torna-se uma 

problemática. Ou seja, é um desafio colocar em prática a gestão democrática, pois a 

maioria dos cargos de gestores ainda é feita por indicação de política partidária, na 

qual nem sempre esses gestores estão qualificados e preparados para assumir o 

cargo, isso acontece tanto na esfera estadual como na municipal. Diante deste 

cenário, a gestão torna-se centralizadora por responder a interesses políticos, ficando 

o termo ñgest«o democr§ticaò s· no papel. 

A efetiva participação e envolvimento da comunidade nas decisões da escola 

apresentam dificuldades porque a gestão centralizadora não permite participação de 

outras pessoas na gestão e inviabiliza a autonomia da escola e dos membros que a 

compõem. 

 
 

2.3 GESTÃO DA ESCOLA COM SALAS MULTISSERIADAS 

 

As diretrizes operacionais para a educação básica das escolas do campo vêm 

estabelecer no seu Art.10, que:  

 
 

Garantirá a gestão democrática, constituindo mecanismos que possibilitem 
estabelecer relações entre a escola, a comunidade local, os movimentos 
sociais, os órgãos normativos do sistema de ensino e os demais setores da 
sociedade. (BRASIL, 2001, p. 24). 

 
 
Sendo assim, a gestão escolar contempla as diretrizes pedagógicas e administrativas 

das escolas do campo, da mesma forma em que se organizam também a gestão das 

escolas urbanas. 

As escolas do campo, na sua maioria, se organizam com salas multisseriadas, pois a 

estrutura física dessas escolas, conta com pouco espaço, apenas com uma sala de 

aula, banheiro e cozinha.  

De acordo com Hage (2010, p. 01) ñUma das caracter²sticas mais marcantes das 

escolas com salas multisseriadas localizadas no meio rural é a precariedade de 

infraestrutura [...]ò. Pois, de fato a escola existe nas comunidades rurais, mas, não são 

planejadas de acordo com a demanda de alunos da localidade que nelas moram e 

principalmente para atender aos níveis de aprendizagens, que na medida em que os 
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alunos passam de uma série para outra permanecem juntos com os demais alunos, 

dificultando assim sua aprendizagem. 

Esta estrutura não permite que sejam organizadas as turmas de forma seriadas, mas, 

para que haja uma organização nessas salas multisseriadas, a gestão precisa ter 

objetivos, metas e ações especificas para aquela realidade, de modo que venha 

contribuir com a aprendizagem dos alunos. 

Neste sentido, tanto a gestão pedagógica quanto administrativa dessas escolas do 

campo com salas multisseriadas é feita em conjunto com o professor e a Secretaria 

de Educação do Município. Gracindo et al (2006) diz que: 

 
 

No tocante às questões administrativas, [...] o trabalho administrativo, que 
seriam da secretaria dessas escolas, funciona na sede do município ou em 
um departamento da Secretaria Municipal de Educação. Isso implica um 
redimensionamento da relação da escola com o município. (GRACINDO, et 
al, 2006, p. 65). 
 
 

Dessa forma, verifica-se que mesmo o trabalho de gestão sendo feito juntamente com 

a Secretaria de Educação do Município, fica sob a responsabilidade do professor uma 

sobrecarga de atividades, sendo que o professor além de planejar como atuar em 

múltiplas séries numa mesma sala, assume o papel de diretor.  

Para Gracindo et al (2006, p. 47) em se tratando das múltiplas funções que são 

atribuídas ao professor que trabalha nas escolas do campo com salas multisseriadas, 

diz que, ñ Na escola unidocente135 [...] o diretor geralmente é o próprio professor que 

acumula a fun«o de respons§vel pela escola, preponderando sua fun«o docenteò. 

Portanto, nestas condições de precariedade que recai sobre as escolas do campo 

com salas multisseriadas, fica difícil para os alunos obter bons resultados na 

aprendizagem e, mais ainda, para o professor que não dispõem de tempo para 

organizar e desenvolver um bom trabalho que venha a contribuir com a aprendizagem 

dos alunos. 

 

 

 

 

                                            
135 Escola que só possui um professor para dar aula à varias crianças e varias séries. 
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4.Conversando sobre a organização e a prática da gestão na escola do campo: 

com a palavra, a professora/gestora 

 

 

Nesta seção de análise trataremos de apresentar a organização e a prática da gestão 

na escola onde foi realizada a pesquisa, a partir do olhar daquela que ao mesmo 

tempo se faz professora e gestora de uma escola do campo com salas multisseriadas 

no município de Sumé-PB.  

A professora-gestora é formada em Pedagogia e tem especialização em Educação 

Básica.  

No que se refere ao tempo de trabalho da professora/gestora na escola, a mesma 

diz que trabalha, ñH§ 19 anos [...], o tempo de sala de aula ® o tempo de gest«o que 

a gente tem mesmo, porque cada professor responde pela escola que trabalha [...]ò. 

(Profª Maria) 

Dessa forma, a professora cumpre uma carga horária de 24 horas semanais, sendo 

que 20 horas, ela está em sala de aula e 04 (quatro) horas na Secretaria de Educação 

com a equipe pedagógica nos planejamentos, assumindo assim uma duplicidade de 

funções, pois ao mesmo tempo em que é responsável pela sala de aula, é também 

responsável pela escola como um todo. 

Para reforçar a fala da professora/gestora, Gracindo et al (2006, p. 47), vem dizer que 

ñ Na escola unidocente [...] o diretor geralmente ® o pr·prio professor que acumula a 

fun«o de respons§vel pela escola, preponderando sua fun«o docenteò. Sendo 

assim, o professor exerce as duas funções na escola no mesmo horário, mas é 

predominante o exercício da docência. 

No que se refere às atividades de gestão que são realizadas na escola, a professora 

diz que:  

 
 

[...] infelizmente temos que responder pela gestão também, nós somos 
responsáveis pela escola [...] tudo o que decorre na semana na segunda-feira 
a gente discute lá (Secretaria de Educação do Município) e tenta solucionar, 
então no caso de um imprevisto que acontece no meio da semana não dá 
para a gente resolver de imediato porque a gente só vai na segunda-feira e 
depende da secretaria. (Profª Maria) 
 
 

Desta forma, as atividades de gestão da escola dependem da Secretaria de Educação 

do município, visto que a professora não tem autonomia para resolver os 
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procedimentos específicos relacionado à gestão, dependendo esta, de uma equipe de 

suporte da Secretaria que fica responsável para fazer essa gestão junto com ela.  

Quando falamos das questões administrativas, Gracindo et al (2006, p. 65) vem dizer 

que  

 
 

ñ[...] o trabalho administrativo, que seria da secretaria dessas escolas, 
funciona na sede do município ou em um departamento da Secretaria 
Municipal de Educação. Isso implica um redimensionamento da relação da 
escola com o munic²pioò. 

 
 

Sobre a organização dos trabalhos pedagógico e administrativo desta escola a 

professora/gestora relata que os trabalhos pedagógicos, são organizados da seguinte 

forma: 

 
 
 A gente trabalha com um eixo temático que atenda a todos, dentro desse eixo 

a gente possa organizar as atividades interdisciplinares que dêem para 
atender às outras áreas [...], Eu não posso passar uma atividade para o 2º 
ano e a mesma atividade para o pré I, até posso, se for para desenvolver nele 
a escrita, mas quando parte para ele falar eu não posso cobrar de um a 
mesma coisa que eu cobro do outro, eu tenho que cobrar de acordo com o 
que ele tem para me oferecer, fazendo com que [...] ele tenha estímulo de 
buscar mais, despertar a curiosidade nele, mas sempre com um eixo 
temático, para organizar esses trabalhos. [...] ai a gente planeja essa 
atividade, onde essa temática possa atender todas as áreas no decorrer da 
semana que as aulas fiquem amarradas, e não soltas, então a gente precisa 
sentar e organizar as aulas para que elas tenham essa estrutura. [...]  

 
 

Ao reverenciar a organização dos trabalhos pedagógicos, tanto a professora como a 

equipe pedagógica da Secretaria de Educação, parecem estar preocupados em 

organizar os trabalhos de forma que possam atender às classes multisseriadas, para 

que não atrapalhe o desenvolvimento e a aprendizagem dos alunos. 

A professora procura trabalhar cada conteúdo explorando os conhecimentos prévios 

dos alunos e buscando um retorno de acordo com a faixa etária e o desenvolvimento 

de cada um, sendo que, para organizar as atividades interdisciplinares relacionando 

todas as áreas, é necessário trabalhar com eixos temáticos que atendam todas as 

séries. 

Essa forma de trabalhar com as turmas multisseriadas tanto vão ajudar na interação 

da turma e aproveitamento dos alunos, como também na dinâmica com a turma, pois 

a professora vai está trabalhando com vários níveis de aprendizagem. 
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Além do apoio da Coordenação Pedagógica na organização desse trabalho, a 

professora/gestora recebe capacitação do grupo de estudo de Educação do 

Campo136, Essa capacitação é mais um suporte que os professores/as do campo da 

rede municipal de ensino de Sumé-PB recebem para desenvolverem um bom trabalho 

com as turmas multisseriadas. 

E quanto à organização dos trabalhos administrativos, a professora/gestora diz que 

está acontece da seguinte forma:  

 
 
 [...] vai surgindo às necessidades, ai é quando vai acontecendo os trabalhos 
administrativos, porque não é uma função especifica do professor, é a sala 
de aula, então à medida que vai surgindo [...], é na medida em que surge, 
porque ele é um trabalho oculto, ele acontece, mas não é uma coisa que é 
especifica do professor, então é dessa forma surgiu à necessidade, ai nós 
vamos lá. (Prof. ª Maria)  

 
 

Sua fala expressa que, os trabalhos administrativos não têm uma organização 

sistematizada dentro da escola, ele vai acontecendo de acordo com as necessidades 

que surgem no dia a dia da escola, a prioridade da professora/gestora é a sala de 

aula, mas quando surge algum problema na parte administrativa a mesma se 

empenha e procura a Secretaria, e as equipes de suporte que dão apoio a as escolas 

do campo, para resolver essas questões administrativas à medida que vão surgindo. 

No que se refere ao trabalho administrativo Libâneo (2008, p. 210) diz que: 

 

 

As tarefas técnico-administrativas também têm a função de fornecer o apoio 
necessário ao trabalho docente, abrangendo as atividades de secretaria 
escolar, serviços auxiliares (ou serviços gerais) e serviço de multimeios. [...] 
As atividades técnico-administrativas representam indispensável apoio ao 
trabalho dos professores, visando às melhores condições para a 
aprendizagem dos alunos. 

 
 

Dessa forma, a professora se refere ao trabalho de gestão ou administrativos que 

desenvolve na escola, como um ñtrabalho ocultoò visto que, ela responde pela escola, 

mas, na realidade seu papel é de professora, e na ausência de uma pessoa para 

assumir essas responsabilidades, fica a cargo dela a tarefa de resolver os problemas 

que surgem no ambiente escolar. 

                                            
136 Grupo coordenado pela professora Maria do Socorro Silva da Universidade Federal de Campina 
Grande que atua como coordenadora do curso de Licenciatura em Educação do Campo, no Campus 
de Sumé.   
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A respeito das dificuldades enfrentadas pela escola por não ter uma direção 

permanente no dia a dia, para desenvolver o trabalho que lhe é pertinente, a 

professora/gestora remete que é,  

 
 
[...] a questão de tempo, essa disponibilidade para resolver as coisas a tempo 
à gente não tem, o maior problema é o tempo que a gente não tem de fazer 
um trabalho voltado para a administração, eu acho que a gente já faz muito 
na sala de aula e ter que fazer um trabalho que tinha de ter uma pessoa para 
exercer, [...]. (Prof.ª Maria)  

 
 

A principal questão apontada pela professora é em relação ao tempo que ela não 

dispõe para solucionar os problemas no momento que estes surgem, pois sua 

prioridade é direcionada para sala de aula e sua prática docente, ficando os trabalhos 

voltados para a direção em segundo plano.  

Neste sentido, se faz necessário uma pessoa na escola que fique responsável pela 

parte administrativa, enquanto que o professor se dedica à sala de aula. De acordo 

com Andrade (2007): 

 
 

A direção de uma escola, por menor que esta seja não é uma função apenas 
pedagógica. Sei que ser professor, principalmente nos dias de hoje, também 
não é uma função só pedagógica, mas há uma diferença, não de natureza, 
mas de grau. Tanto o professor quanto o diretor tem uma função 
administrativa muito importante, mas, enquanto aquele administra a sala de 
aula, este se responsabiliza pela escola como um todo. O diretor é professor 
de professores, ele cuida de um sistema bem mais complexo, com vários 
subsistemas ï partes interrelacionadas que constituem a escola. (ANDRADE, 
2007, p. 17-18). 

 
 
De acordo com o que expressa Andrade (2007), tanto as escolas da cidade quanto as 

do campo, seja ela de grande ou pequeno porte, se faz necessário a divisão dessas 

funções, onde o diretor e o professor exerçam suas funções de acordo com o cargo 

estabelecido. Desse modo, o andamento da escola será mais promissor e 

principalmente o aprendizado dos alunos, visto que, o professor vai ter uma dedicação 

exclusiva com sua turma. 

No que diz respeito à concepção de gestão que é aplicada nesta escola, à 

professora/gestora afirma que,  

 
 
 
 



 

 923 

[...] a comunidade participa, até porque quando fala de escola não basta só à 
escola esta inserido na comunidade não. A comunidade tem que estar 
inserida na escola, [...] quando a comunidade participa, [...] quando ela critica 
para melhorar, [...] a comunidade participa e ajuda também, às vezes a gente 
precisa de um trabalho na escola e as pessoas, [...] chegam e resolvem 
rapidinho. [...] A escola ajuda também, está aberta para eles, tem que ter essa 
abertura entre a escola e a comunidade, se não tiver não caminha não, tem 
que ser parceria mesmo (Profª Maria). 

 
 

Neste caso, a professora/gestora destaca que a comunidade participa das atividades 

da escola ativamente, porém não deixa claro no que competem à participação dos 

alunos, professores e demais funcionários, como também nas tomadas de decisões e 

aos momentos na Secretaria de Educação vincula apenas a própria 

professora/gestora.  

Sendo assim, não fica clara a ideia de concepção de gestão aplicada na escola, 

embora a professora fale da parceria que existe entre a escola e a comunidade, a 

escola não contempla uma gestão democrática.  

 Na concepção Democrática Participativa Libâneo, Oliveira, Toschi (2011) vêm dizer 

que esta,  

 
 

Baseia-se na relação orgânica entre direção e a participação dos membros 
da equipe. Acentua a importância da busca de objetivos comuns assumidos 
por todos. Defende uma forma coletiva de tomada de decisões. Entretanto 
uma vez tomadas às decisões coletivamente, advoga que cada membro da 
equipe assuma sua parte no trabalho, admitindo a coordenação e a avaliação 
sistemática da operacionalização das deliberações. (LIBÂNEO; OLIVEIRA, 
TOSCHI, 2011, p. 325). 

 
 
Partindo da idéia de tomada de decisões, estas acontecem de cima para baixo, pois 

as decisões partem prontas da Secretaria de Educação, não se dá de forma coletiva 

e compartilhada com os membros da escola.  

Neste sentido, a escola se enquadra na concepção de gestão técnico-cientifica. 

Segundo Lib©neo et al (2011, p.323), neste modelo de gest«o ñprevalece uma vis«o 

burocrática e tecnicista de escola. A direção é centralizada em uma pessoa, as 

decisões vêm de cima para baixo e basta cumprir um plano previamente elaborado, 

sem a participa«o de professores, especialistas, alunos e funcion§riosò. 

Percebe-se que existe uma parceria entre os membros da comunidade e a 

professora/gestora, mas para que haja uma gestão democrática na escola não basta 
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ser parceiro, é preciso que toda comunidade escolar (direção, professores, alunos, 

pais e funcionários) participem das tomadas de decisões da escola. 

Quanto à organização da escola em termos de infraestrutura para atender ao 

sistema multisseriado, a professora/gestora na sua fala expressa que é precária, de 

modo que só possuem,  

 
 
[...] apenas duas salas de aula, uma pequena conzinha e dois banheiro, que 
nem adaptados para as crianças são, nem banheiro para funcionários. [...] é 
precária demais a infraestrutura da escola, gostaria muito que tivesse uma 
reforma, que fizessem um refeitório para as crianças se alimentarem com 
dignidade, não daquela forma [...], deixa muito a desejar. Mas não depende 
da gente infelizmente, depende [...] do gestor municipal, que ele venha ver as 
escolas do campo com outros olhos, que ofereça melhores condições, né? 
(Profª Maria). 
 
 

Nesta fala da professora/gestora, demonstra a precariedade em que se encontram as 

escolas do campo onde funcionam com salas multisseriadas. Em seu relato ela deixa 

claro que no papel de responsável pela escola, ela é ciente da falta de uma biblioteca, 

uma sala de informática para acomodar os computadores que já existem na escola 

para que os alunos possam utilizá-los, um refeitório para fazer as refeições, entre 

outros, mas, a mesma não tem autonomia para mudar essa realidade, pois no que diz 

respeito à reforma e ampliação da escola, depende exclusivamente do gestor 

municipal.  

Contribuindo com este fato, Salom«o Mulfarrej Hage (2010, p. 01), afirma que, ñUma 

das características mais marcantes das escolas com salas multisseriadas localizadas 

no meio rural ® a precariedade de infraestrutura [...]ò. 

Neste sentido, essas características de precariedade no espaço físico, com ambientes 

insuficientes, são fatores que julgam a escola como precária, de modo que não estão 

preparadas para receber os alunos de várias idades numa mesma sala, prejudicando 

o ensino e a aprendizagem dos alunos.   

No que se refere a mudanças no funcionamento da escola mediante a presença de 

uma equipe de gestão permanente, a professora/gestora assim se manifestou, 

 
 

[...] poderia sim, se nos tivesse um diretor para brigar pela estrutura da escola, 
com certeza era diferente, uma pessoa que se dedicasse. [...] Porque a gente 
professor se detém mais em planejar e querer o aprendizado do alunado. [...] 
Essa gestão é de acordo com a necessidade, surgiu, aconteceu a gente vai 
correr atrás, mas se tivesse uma pessoa exclusiva para administrar, para 
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brigar, para correr atrás, as coisas era diferente, era bem melhor. (Profª 
Maria). 
 
 

Baseando-se neste contexto, a falta de uma pessoa exclusiva na gestão escolar 

prejudica o trabalho do professor e o funcionamento da unidade escolar. A falta de um 

diretor para organizar, mobilizar, direcionar e batalhar para conseguir uma boa 

organização, uma estrutura física melhor para a escola é evidente, já que permanece 

a escola sem essa mobilização, pois os professores que são responsáveis pela escola 

estão focados na sala de aula. 

Partindo daí, Luck (2009, p. 24), expressa que, 

 
 
A gestão escolar constitui uma dimensão importantíssima da educação, uma 
vez que, por meio dela, se observa a escola e os problemas educacionais 
globalmente e se busca, pela visão estratégica e as ações interligadas, 
abranger, tal como uma rede, os problemas que, de fato, funcionam e se 
mantêm em rede. 

 
 

Desse modo, uma gestão atuante na escola promove uma organização eficaz, 

podendo atuar para conseguir uma melhor infra-estrutura da escola, aquisição de 

material e um ensino de qualidade na escola do campo, tendo em mente suas 

especificidades relacionadas ao aluno e a comunidade.  

No que diz respeito ao papel que exerce na escola a professora se sente de fato 

no cargo de gestora desta instituição, a professora/gestora afirma que, 

 
 
Não. Não me sinto gestora não, me sinto uma professora sobrecarregada [...]. 
Até porque se eu fosse gestora eu faria diferente, e por eu não responder 
pela gestão, muitas coisas eu tenho que fazer vista grossa para coisas que 
acontecem lá, [...] então eu não vou cobrar, até porque eu tenho medo de me 
tornar uma pessoa chata por isso, agora se eu fosse eu a gestora eu faria 
diferente [...], eu tenho autoridade com os meus alunos na sala de aula, agora 
a questão de gestão é uma questão mais ampla, né? Eu tenho medo de ser 
vista como a professora que quer ser, [...]. Eu sou responsável pela escola 
[...], assumo o papel de professora e gestora, mas dizer a você que eu me 
sinto a gestora da escola, eu não me sinto não. (Profª Maria).  

  
 

Neste caso, a professora/gestora não se reconhece como gestora, até porque ela só 

é remunerada pelo cargo de professora, responde pela escola, mas não recebe 

nenhuma gratificação por isso, de forma que esse trabalho que desenvolve na gestão 

da escola em parceria com a Secretaria de Educação, seria um trabalho voluntario, 

mesmo porque a escola precisa manter seu funcionamento. 
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Por outro lado, não se sente com autonomia para intervir em certas situações 

existentes na escola, envolvendo a administração, funcionários e outros, uma vez que 

se sente no papel de professora e sua autonomia fica restrita a sala de aula. Mesmo 

que Lib©neo et al (2011, p.310) venha dizer que ñ O exerc²cio profissional do professor 

compreende, ao menos, três atribuições: a docência, a atuação na organização e na 

gestão da escola e a produção de conhecimento pedag·gico.ò 

Sendo assim, a professora está desempenhando um trabalho que é em parte de sua 

competência, mas, não se sente com autoridade de quem realmente está ali 

assumindo o cargo de gestor. 

Enfim, é ressaltado que a gestão da escola é dividida entre a professora e a equipe 

de suporte da Secretaria de Educação, onde na escola existem os problemas comuns 

a todo ambiente escolar, funcionários e sala de aula, que fica na responsabilidade da 

professora/gestora, e do outro lado a documentação, a parte financeira e o 

planejamento geral das atividades pedagógicas e administrativas que fica a cargo da 

Secretaria de Educação. 

 

 

5. Considerações finais 

 

 

As escolas do campo ainda continuam atreladas a uma tradição histórica de um 

sentimento de que tudo pode se resolver na base da poli-valência de ações pelo um 

único educador. Estas escolas mantêm a mesma estrutura física restrita a uma ou 

duas salas de aula, uma cozinha pequena e o terreiro que serve de recreação para as 

crianças. O professor tem que cuidar da parte burocrática, ser o gestor do lugar, 

supervisionando a cozinha e a limpeza da escola e, é claro, lecionar numa sala 

multisseriada para alunos de idades e de nível de aprendizagem diferentes.  

A gestão escolar é fator essencial para um bom funcionamento da escola. Nas escolas 

urbanas, diferente das escolas do campo, o quadro administrativo da direção tem suas 

tarefas e trabalhos específicos para garantirem às instituições um ambiente favorável 

ao educando as condições necessárias ao seu aprendizado.  

Nossa análise aponta para uma realidade que se repete ao longo dos anos e traz 

sérios problemas na organização estrutural, o que acaba dificultando a aprendizagem 

dos alunos nas escolas do campo.  
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É preciso repensar a forma de se enxergar a educação do campo no âmbito 

administrativo e pedagógico. Isso tudo se agrava se pensamos a questão da 

localização dessas escolas. Afastadas da Secretaria de Educação, elas não contam 

com um apoio necessário para sanar possíveis problemas que surgem durante a 

semana, dessa forma, a reunião semanal, para o trato dos planejamentos 

pedagógicos, também serve de único meio para se expor as necessidades de cada 

escola.  

Todos esses fatores atrapalham o trabalho do professor das escolas do campo e, 

conseqüentemente, o aprendizado dos educandos. Outrossim, vale ressaltar o mérito 

desses profissionais da educação que se desdobram em suas funções a fim de 

garantir um mínimo de condições para a aprendizagem de seus alunos. A 

precariedade da gestão escolar, notoriamente, deixa lacunas profundas no 

desenvolvimento da educação no campo, mas, na medida do possível, transforma-se 

o professor numa corrente que sustenta a continuidade e evolução da escola do 

campo. 
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Resumo 

O presente texto é o resultado parcial de um trabalho de pesquisa, um diagnóstico 
que aborda a construção de conhecimentos em comunidades rurais da região do 
tabaco por meio da recuperação dos saberes locais. A pesquisa iniciou sua coleta de 
dados com visitas nas propriedades rurais, estendendo-se para as escolas na 
realização de oficinas de aprendizagens com alunos, e posteriormente uma oficina 
com professores.  Esta pesquisa de dados foi fundamental para estabelecer uma 
conexão entre as partes interessadas na educação do campo, para proporcionar uma 
reflexão no método de ensino utilizado e assim instigar o que os alunos do campo 
precisam aprender para se tornar sujeitos empoderados e com capacidade de fazer a 
sucessão das propriedades.  
A pesquisa atende a uma demanda dos municípios da região do Vale do Rio Pardo - 
RS, que precisam diversificar o seu desenvolvimento econômico, em relação à 
plantação do tabaco, mudando um cenário sociocultural estabelecido por longos anos. 
O estudo vem demonstrando que o caminho para que aconteçam estas iniciativas 
locais e regionais seria por meio da escola e de seu processo formativo dentro da 
comunidade, mostrando que é possível uma educação básica para o campo baseada 
nas características da educação popular, que represente um trabalho integrador 
dentro da família, ampliando a chance dos jovens permanecerem no campo.  
 
ABSTRACT 
This text is the partial result of a research paper, a diagnosis that addresses the 
construction of knowledge in rural communities in the tobacco region through the 
recovery of local knowledge. The research started with your data collection visits on 
farms extending to schools in the workshops for learning with students, and later a 
workshop with teachers. This survey data was essential to establish a connection 
between the stakeholders in the education field to provide a reflection on the teaching 
method used and thus instigate students to the field need to learn to become 
empowered individuals with the capacity to make succession of properties.  
The research meets a demand of municipalities in the Rio Pardo Valley region - RS, 
they need to diversify their economic development, in relation to tobacco plantation, a 
sociocultural changing scenario established for many years. The study has 
demonstrated that the way they happen to these local and regional initiatives would be 
through the school and its formative process within the community, showing that it is 
possible to basic education for the field based on the characteristics of popular 
education, which represents a job integrator within the family, increasing the chance 
for young people to remain in the field. 
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Introdução 

 

 

Durante um longo período o campo foi considerado como um lugar da rusticidade, do 

inculto, do atraso, entre tantos outros atributos negativos. Diversos planos de 

intervenção no espaço rural foram guiados por esta visão e privilegiaram a 

transposição de modelos gerados na cidade para o campo, desprezando outros 

modos de ver e viver as experiências e as dinâmicas rurais. No Brasil, esse processo 

esteve intimamente ligado à proposta pedagógica promovida pelo Estado junto às 

comunidades rurais.  

 
 

Conforme, Leite (1999, p.12), excetuando os movimentos de educação de 
base e de educa«o popular, ño processo educativo rural sempre esteve 
atrelado à vontade dos grupos hegemônicos do poder, não conseguindo 
deslocar seus objetivos e a própria ação pedagógica para as esferas de 
car§ter sociocultural do meio ruralò. 

 
 

Whitaker, afirma que o descaso para com a educação rural é geralmente colocado 

quando se diz que as famílias rurais não valorizam a escola colocando seus filhos 

para trabalhar ao invés de estudar. Esta é uma falsa ideologia que tenta justificar a 

situação do Estado brasileiro que nunca se interessou em dar escola às populações 

rurais, politicamente fragilizadas diante do latifúndio monocultor e escravocrata e 

tornadas ainda mais vulneráveis após a urbanização do país, quando a ideologia 

urbana industrial exacerbou o preconceito contra o mundo rural.  

 
 

De certa forma, o ensino rural voltou-se mais para a formação de técnicos, 
visto a grande quantidade de escolas técnicas, que para a educação básica, 
com função de formar trabalhadores com experiências de trabalho no campo 
(WHITAKER, 1992, pág.48). 
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Assim, com a vinda de uma nova perspectiva para o campo, impulsionada pela 

insuficiência do modelo desenvolvimentista, a escola rural vem ganhando um novo 

perfil. Finalmente ela se abre para a construção de um novo modelo pedagógico que 

leva em conta as características e necessidades próprias ao aluno do campo dentro 

do seu espaço cultural, buscando a valorização dos saberes locais, dos espaços das 

propriedades rurais, da agricultura orgânica, do meio ambiente e incluindo a 

necessidade de atividades pedagógicas direcionadas à promoção de um 

desenvolvimento rural.  

 
 

Na educação e pedagogia do campo, parte-se da particularidade e 
singularidade dadas pela realidade de homens e mulheres que produzem 
suas vidas no campo. Todavia, não se postula o localismo e nem o 
particularismo, mediante os quais se nega o acesso e a construção do 
conhecimento e de uma universalidade histórica rica, porque é a síntese do 
diálogo e da construção de todos os espaços onde os seres humanos 
produzem sua vida. Educação e conhecimento apontam para uma sociedade 
sem classes, fundamento da superação da dominação e da alienação 
econômica, cultural, política e intelectual (MUNARIM, Et al., 2010, pag.36) 

 
 

A exposição e a interpretação que os meios de comunicação apresentam para o 

agricultor e para o trabalhador rural são geralmente de diminuição, de luta árdua e de 

pessoa sem cultura, sem conhecimento e totalmente vulnerável e moldável, um 

agente passivo. Não projetam o agricultor como uma profissão a ser seguida, com 

dignidade, mas sim como uma ferramenta de trabalho bruto. Este enfoque mostra com 

clareza que o trabalhador do campo não necessita se profissionalizar para exercer a 

sua função, muito menos precisa entender como funciona a cadeia do agronegócio, 

afinal ele sempre permanecendo como está, é mais simples para impor as regras. 

Em contraponto, estamos falando de um ciclo longo, que se estabeleceu na região 

com a colonização europeia e a vinda dos imigrantes alemães, perdurando por mais 

de cem anos. Após a instalação das indústrias fumageiras nas cidades polo como 

Santa Cruz do Sul e Venâncio Aires, logo se iniciou, também, o sistema de integração, 

no qual as indústrias detêm o domínio sobre todas as informações e dados do contrato 

de plantio, assessoria técnica e comercialização do tabaco em relação ao agricultor. 

Este sistema de integração oferece uma fórmula pronta para o agricultor, sem a 

necessidade dele se aperfeiçoar e adquirir conhecimentos para melhor gestionar a 

sua produção, chega a ser um sistema alienador, moldando a mente do produtor, que 

acha bom permanecer como está sem necessidade de mudanças. 
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Tendo em vista que o ensino formal nas escolas do campo sempre foi urbano e sua 

concepção permanece igual mesmo depois de muitos anos, romper com este ciclo 

por meio daeducação levando novos conhecimentos através da metodologia escolar 

é essencial para construir novos paradigmas e promover a construção de novas 

identidades nestas comunidades rurais que fazem o cultivo do tabaco.  

Outro aspecto importante é o papel social da escola na comunidade rural, pois ela é 

o cenário de vários eventos sociais, como jogos, bingos, bailes, feiras, cursos, etc., de 

modo que é possível afirmar que a vida social de uma comunidade rural acontece na 

escola. Tal relação evidencia que não é somente a escola que estende suas ações 

até a população, mas também esta procura a escola, demonstrando total confiança. 

Tudo que acontece na escola reflete na comunidade e vice-versa. A escola do campo 

é familiar ao seu entorno, criando laços com a comunidade local, pela oportunidade 

propiciada de participação em atividades dirigidas pela escola em prol do local. A 

Escola em seu papel transformador poderia utilizar estas informações e revertê-las 

em conhecimentos e qualidade de vida para os cidadãos.  Conforme afirma Chassot 

(2001), a escola rural necessita de uma prática pedagógica diferenciada, que saiba 

veicular um saber significativo em indicadores para a ação nas famílias rurais. Diante 

da colocação, o próprio sistema educacional da escola do campo não sabe o que 

ensinar, não sabe a dimensão que representa perante a comunidade rural, o que 

atualmente o faz um modelo ineficaz. 

 
 

A agricultura familiar na região do tabaco 

 

 

Nos últimos anos a agricultura familiar tem sido incentivada por vários órgãos 

nacionais e internacionais, por possuir características que melhoram também a 

qualidade de vida das pessoas assegurando um equilíbrio com o meio ambiente. Na 

região analisada pela pesquisa, onde a produção do tabaco é à base da cadeia 

produtiva, é possível observar que há um grande número de jovens que abandona as 

suas propriedades em busca de melhores alternativas de vida e de renda, mesmo que 

muitas vezes os pais possuem muita terra. Isto demonstra a falta de orientação das 

famílias, quanto a gerenciamento e gestão do agronegócio, pois há capacidade de 

produção e diversificação de culturas, mas há produção somente de tabaco. 
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Em algumas famílias as características primitivas e culturais seguidas por longos anos 

ainda predominam, como exemplo o lucro da safra agrícola permanece com o 

patriarca, que o controla durante o ano. Não existe nenhum traço de 

empreendedorismo, as empresas integradoras que firmam os contratos de compra do 

tabaco, fazem tudo pelo agricultor. As indústrias firmam o contrato de fornecimento 

dos insumos na casa do produtor, após a semeadura e o plantio, o orientador agrícola 

faz as visitas de monitoramento com o intuito de comercializar mais insumos agrícolas 

e, na hora da venda da safra anual, é também a indústria que determina o valor pago 

pelo produto ao produtor. O sujeito que permaneceu envolvido em todo o processo 

não tem vez para opinar, simplesmente precisa aceitar o que lhe é imposto.  

Embora, o fato do agricultor participar pouco do processo de tomadas de decisões em 

relação ao cultivo do tabaco, ele possui o suporte de algumas entidades associativas, 

como é o caso da Associação de Fumicultores do Brasil (AFUBRA), do Sindicato dos 

trabalhadores rurais (STR), do Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), e da 

Associação dos Municípios Produtores de Tabaco (AMPROTABACO), com função de 

defender o plantio de tabaco e participar da negociação para estabelecer o valor de 

compra do mesmo na região sul do Brasil. Estes órgãos tem um papel importante na 

hora de representar o interesse do agricultor que cultiva o tabaco tanto para 

estabelecer as políticas de apoio em nível de Governo Federal, Governo Estadual e 

principalmente perante as indústrias que fazem a compra, porém muitas vezes não 

conseguem fazer o seu trabalho dentro do processo, são pressionados pelas 

indústrias e acabam atuando do mesmo lado.  

Como um trabalhador do campo, que não precisa fazer o mínimo de esforço para 

pensar, vai ter alguma noção de empreendedorismo? Como vai desenvolver a 

capacidade de gerir a sua propriedade, diversificar as suas culturas e produzir 

alimentos? Como poderá estimular os seus filhos a permanecer no campo? Isso é 

impossível, pois a dimensão cultural da região é muito forte e necessita ser trabalhada 

com o acesso ao conhecimento. As famílias da região cultivam o tabaco por várias 

gerações e sempre ficaram neste ciclo, com isso foram privadas de uma educação 

básica, apenas sabem ler, escrever e contar. 

 
 

Segundo Miguel Arroyo, a escola rural sempre ensinou conhecimentos 
necessários para que o agricultor sobrevivesse no campo, como mexer com 
a enxada, tirar leite, modernizar a produção, utilizar novos adubos. Ela não 
incorporou uma visão mais digna para o campo, um ensino básico que 
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prepara o cidadão para a emancipação, para a realização plena do ser 
humano e a produção do trabalho (GONZALEZ ARROYO, Miguel. A 
Educação Básica e o movimento social do campo, Brasília, 2005). 

 
 

A saída do jovem do convívio sociofamiliar rural para o urbano nas regiões com 

produção de tabaco tem atingido os jovens com muito mais ênfase que em momentos 

anteriores. Isto tem gerado um envelhecimento do meio rural e um predomínio 

masculino, visto que as meninas deixam o campo com uma proporção maior do que 

os meninos. Será que isto está ligado a falta de perspectivas no meio rural? Creio que 

será em torno do tema da sucessão que vai ser decidido se o espaço rural será 

fortalecido com jovens envolvidos em sua autoestima ou irá à busca de algo no vazio 

oferecendo sua mão-de-obra sem qualificação o que levará a ser submetido a salários 

baixos. 

Pesquisas v°m demonstrando o processo de ñesvaziamentoò que o campo vem 

sofrendo. A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER ï RS) 

aponta números muito preocupantes da agricultura familiar no estado do RS, 

sobretudo, no que diz respeito à sucessão nas pequenas propriedades familiares, bem 

como a própria permanência dos agricultores no meio rural. A saída do jovem do 

convívio sociofamiliar rural para o urbano nas regiões com produção de tabaco tem 

atingido os jovens com muito mais ênfase que em momentos anteriores. Isto tem 

gerado um envelhecimento do meio rural e um predomínio masculino, visto que as 

meninas deixam o campo com uma proporção maior do que os meninos.  

 

 

Contexto e metodologia do estudo 

 

 

Neste estudo foi utilizada como base metodológica para a coleta de dados empíricos 

e desenvolvimento do trabalho a pesquisa ação, a qual propiciou a ornamentação de 

um ciclo de atividades e momentos de interação entre os participantes para propiciar 

a investigação-ação de maneira que desencadeasse uma continuidade de ações no 

decorrer da pesquisa. 

Foi estabelecido um processo prático para coleta de evidências para que pudesse ser 

feito um diagnóstico da situação, ficando muito claros os objetivos da pesquisa e o 

que se queria alcançar com eles. 
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A pesquisa ação surge como um método capaz de aproximar a teoria e a prática, tão 

essenciais para as pesquisas de cunho educacional. Segundo Engel (2000), uma das 

características deste tipo de pesquisa é que por meio dela se procura intervir na 

prática de modo inovador já no decorrer do próprio processo de pesquisa e não 

apenas como possível consequência de uma recomendação na etapa final do projeto. 

Um dos idealizadores da pesquisa ação foi o psicólogo alemão Kurt Lewin, que viu a 

necessidade do pesquisador buscar também relacionar a sua teoria á prática, 

interferindo neste sentido nos resultados obtidos em suas pesquisas. Na área do 

ensino, especialmente na prática docente este tipo de análise vem demonstrando um 

aperfeiçoamento do professor, pois este vincula a teoria à prática de fato. Segue 

abaixo uma esquematização que demonstra e especifíca cada fase do ciclo de 

pesquisa açãoutilizado para este trabalho, e ainda em fase final de análise dos dados. 
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Figura 1. Esquematização do Ciclo de pesquisa ação 

 

 

A pesquisa foi realizada no município de Vera Cruz, situado na região central do 

estado do Rio Grande do Sul, com sua renda girando em torno da agricultura, 

dependente do cultivo de tabaco. O município apresenta uma estrutura educacional, 

com 14 escolas do campo, sendo que destas a maioria permanece multiseriada, 

atendendo a comunidades específicas da área rural.  

O primeiro passo da pesquisa consistiu na realização do diagnóstico da situação, onde 

foram realizadas visitas in loco em propriedades rurais, para reconhecimento do 
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campo de pesquisa e dos fatos que expressam a identidade dos sujeitos que 

trabalham e sobrevivem com a renda do tabaco. Este primeiro contato propiciou 

enxergar as propriedades, conversar com as famílias, identificar aspectos ligados á 

culturalidade das comunidades, ouvir relatos e anseios da vida cotidiana das famílias, 

bem como conhecer suas potencialidades e saberes. Os agricultores também foram 

questionados a respeito dos rumos da agricultura na região e como pretendem 

incentivar a seus filhos a permanência no campo, visto que grande parte dos jovens 

buscam alternativas nas cidades. 

Nesta primeira etapa da pesquisa foram realizadas oficinas com alunos das escolas 

do campo, para coleta de dados empíricos e informações sobre os conteúdos das 

aulas ministradas pelos professores nas escolas. As oficinas foram ministradas para 

duas turmas de concluintes do ensino fundamental sempre em turno oposto ao da 

aula, em duas localidades do município. Os jovens foram questionados a cerca das 

suas perspectivas de permanecer no campo e trabalhar nas propriedades rurais, 

principalmente em continuar com o cultivo de tabaco, fazendo a sucessão dos pais na 

propriedade. 

Nesta busca preliminar por dados e evidências que mostrassem a realidade da 

educação do campo na região do tabaco, foi realizada também uma análise dos 

Planos Políticos Pedagógicos das escolas (PPP) para observação dos conteúdos que 

continham relacionados ao campo, se a matriz curricular era adequada a uma escola 

do campo e se houve participação (professores, pais, comunidade) na elaboração 

destes. 

Nas fases seguintes da pesquisa, os professores que atuam nas escolas do campo 

também foram reunidos em um encontro, onde responderam a um questionário 

semiestruturado, que continha questões relevantes sobre a autonomia da escola na 

elaboração do projeto político pedagógico, sobre o planejamento da prática 

pedagógica e os conteúdos abordados em sala de aula e principalmente sobre a 

importância da escola do campo no desenvolvimento social, econômico e cultural das 

localidades. 

Esta primeira etapa do trabalho propiciou a formulação das hipóteses da pesquisa, 

para assim pensara implantação de uma ação prática que pudesse orientar o trabalho 

pedagógico nas escolas. Para planejar esta ação, foi necessário questionar: qual o 

papel da escola em uma comunidade rural e quais os conhecimentos necessários ao 

aluno do campo? Como se constrói o conhecimento em uma comunidade rural? 
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Visitas as propriedades rurais que cultivam tabaco 

 

 

Nas visitas as propriedades rurais, foram aproveitados momentos de espontaneidade 

dos agricultores para falar da pesquisa, sem o intuito de pressioná-los a responder ou 

seguir um questionário com perguntas pré-elaboradas, de maneira que os registros in 

loco mantessem a originalidade dos fatos. 

Os relatos dos agricultores durante as visitas as propriedades rurais, demonstraram 

que de fato o trabalho com o tabaco não é o que escolheram para si, mas é o que dá 

o sustento para a família, tendo em vista que outros cultivos não geram tanta renda 

quanto o tabaco. 

 
 

ñFaz tempo que a gente lida com o fumo, eu mesmo ajudei meus pais desde 
criança, depois de casado consegui adquirir minha propriedade e sempre 
plantamos, a cada ano, só nós dois plantamos 60.000 pé de fumo. Aqui não 
dá outra coisa pra fazer dinheiro mesmoò. 
ñNós temos pouca terra e quase tudo é morro, por isso o melhor ainda é 
plantar fumo, dá pra viver com esse dinheiro por anoò. 
ñÉ melhor plantar uns mil pés de fumo a mais do que outras coisas, a gente 
não faz dinheiro com o restoò. 

 
 

Muitos dos agricultores entrevistados possuem um baixo grau de instrução, a maioria 

estudou até a quarta série, aprendeu as noções básicas como ler, escrever e calcular. 

Este fato demonstra a grande dificuldade das famílias em lidar com o cotidiano 

moderno que se estabeleceu com as tecnologias e assim filtrar as informações que 

chegam através dos meios de comunicação. 

 
 

ñAntigamente não tinha colégio perto, nós tínhamos que caminhar duas horas 
até chegar e aí não aprendia mais nada, e quando tinha uns 10 anos, o pai 
dizia para ficar em casa e ajudar na lavouraò. ñEu sempre digo para meus 
filhos, estudem! Depois vocês vão para a cidade e arrumam um emprego em 
outra coisa, a vida é mais fácil na cidadeò. 
 
 

Nas visitas também foram questionados a respeitoda sucessão das propriedades, 

tendo em vista que em grande parte dos agricultores possui acima de 50 anos e 

continuará com os cultivos por pouco tempo, o que afetaria toda a cadeia produtiva 

de tabaco. Alguns agricultores relataram a grande dificuldade de passar 

conhecimentos sobre a propriedade a seus herdeiros, já que estes seriam 
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beneficiados pelas leis contra o trabalho infantil até os 18 anos e depois de cursarem 

o ensino médio na cidade não retornariam mais para o trabalho na lavoura. 

Alguns agricultores relataram que os seus filhos já não querem mais auxiliar nas 

tarefas domésticas, como cuidar do pátio, da horta, e tratar os animais depois que 

voltam da escola, pois isso seria trabalho infantil e proibido por lei.É importante 

ressaltar que as informações que chegam para as comunidades, muitas vezes não 

representam a realidade, viram fatos distorcidos e se espalham pela localidade de 

maneira errônea. 

 
 

Os filhos vêm da escola e dizem que tem que estudar, que não pode mais 
ajudar no trabalho porque a professora disse que é proibido as crianças 
trabalhar. Nos aqui não soubemos fazer outras coisas, por isso precisamos 
continuar plantando fumo, e agora depois de velhos não queremos mais 
começar a investir em outras culturas. 

 
 

Ficou muito claro também o abandono social das pessoas que trabalham diariamente 

na lida do tabaco, pois quase não possuem tempo livre durante o ano para outras 

atividades, enquanto um ciclo do tabaco se fecha no mês de julho com a venda do 

produto, o outro já começou em meados do mês de maio para iniciar a nova safra. 

Esta falta de tempo afeta principalmente as atividades do lazer, a qualidade da 

alimentação que consomem ea comunicação entre os membros da família e outras 

pessoas. 

 
 

Nós aqui somos a quinta roda da carroça, ninguém aparece na propriedade 
para nos ajudar, sempre para vender alguma coisa ou cobrar algo. Depois do 
plantio do fumo e principalmente na colheita, não dá tempo nem de fazer a 
comida, pois o fumo não pode esperar, tem que ir para a lavoura de manhã 
cedinho, pois depois o sol esquenta muito e aí a gente não aguenta. 

 
 

Outra observação importante foi a grande dificuldade dos agricultores frente à 

interferência das mudanças climáticas no trabalho da lavoura e no cultivo do tabaco, 

pois nos últimos anos com a intensificação de chuvas torrenciais, granizos, ventos 

fortes e secas as perdas foram significativas. Muitos proprietários não conseguiram 

quitar suas dívidas com as empresas, o que vem gerando juros altos e 

consequentemente torna o seu trabalho insalubre, já que terá que fazer uma nova 

safra para pagar a anterior. 

 



 

 940 

ñNa agricultura a coisa t§ dif²cil, a gente plantou fumo a vida toda, mas nos 
últimos anos o granizo e os ventos deram muito prejuízo, tivemos que ficar 
devendo na firma. Agora nesse ano vamos plantar um pouco mais para tentar 
pagar a safra do ano passadoò. 

 

 

Realização de oficinas com alunos das escolas do campo 

 

 

Nas oficinas realizadas nas escolas do campo sempre em turno inverso ao da aula, 

por concluintes do ensino fundamental, foram abordados vários temas relacionados 

ao campo com o intuito de registrar dados que pudessem ser utilizados na pesquisa. 

As oficinas foram realizadas em seis encontros, distribuídos em dois a cada mês, 

durante o segundo semestre de 2013, onde os estudantes aprenderam sobre 

Agricultura geral, história da agricultura e tipos de culturas da região, características e 

produção de alimentos orgânicos através da Agroecologia, biodiversidade e espécies 

arbóreas das propriedades e defensivos ecológicos. Esta introdução foi necessária 

para situar os alunos no contexto do campo, já que o ensino formal da escola não 

trabalha atividades ligadas de fato á agricultura. Após, os participantes foram 

desafiados a representar o espaço da propriedade rural em maquetes, incluindo todos 

os detalhes que se lembravam como quantidade de hectares de terra, características 

do relevo, construções, cultivos, vegetação arbórea entre outros. Esta atividade teve 

o objetivo de descobrir se possuíam algum conhecimento sobre o local que residem 

com os pais e qual seria sua perspectiva em permanecer na propriedade após a 

conclusão dos estudos. 

De fato, poucos sabiam a quantidade de terra que os pais possuem, não sabiam 

relatar se ela era toda plantada ou se possuía mata nativa, conheciam poucas 

características além da casa e da horta. Os adolescentes relataram durante a 

atividade que, no caso das meninas, ficavam mais em casa para cuidar dos afazeres 

domésticos e nos casos dos meninos, a lida diária seria tratar os animais e 

acompanhar os pais em tarefas da roça, e que ao conciliar com os estudos ficava 

difícil observar outros aspectos. 

Em outro momento foram instigados sobre as suas perspectivas de permanecer no 

campo, onde relataram em sua maioria a vontade de ficar nas propriedades, pela vida 

ser mais tranquila, mais calma, por oferecer alternativas de geração de renda e pela 
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produção de alimentos próprios para consumo. Ainda afirmaram que os pais 

gostariam que eles continuassem na propriedade para fazer a sucessão, visto que 

teriam uma quantidade razoável de terras e pouca mão de obra para ajudar na 

produção, sem ter custos com a compra de imóveis poderiam ter rentabilidade maior 

em pouco tempo. 

Foram também questionados sobre o interesse em continuar os estudos, mesmo que 

teriam que ir para a cidade para completar o ensino médio, todos afirmaram que 

pretendem continuar estudando para levar uma vida melhor do que a dos pais, mesmo 

que permaneçam trabalhando junto á propriedade. 

Os alunos comentaram também que gostariam de aprender na escola nas variadas 

disciplinas, conteúdos relacionados ao campo e que seriam úteis ao cotidiano que 

vivem. Pois até o momento, os professores abordavam conteúdos sem relação com o 

campo e que não teriam conexão com o dia-a-dia dos sujeitos. Em contraponto, 

possuíam apenas uma disciplina (Técnicas Agrícolas), na qual o professor tratava o 

assunto em separado, com trabalhos práticos na horta da escola. 

Esses detalhes apanhados através das oficinas nas escolas nos mostraram o quanto 

a educação nas escolas do campo ainda falta avançar, há o desejo de fazê-la 

acontecer, visto que a área rural apresenta as suas características próprias, porém 

ainda não se sabe como fazer. 

 

 

Análise dos Planos Políticos Pedagógicos (PPP) das escolas do campo 

 

 

O PPP é entendido como a própria organização do trabalho pedagógico da Escola e 

sua construção parte dos princípios de igualdade, qualidade, liberdade, gestão 

democrática e valorização do magistério, onde a escola é concebida como um espaço 

social que vai interagir com a comunidade onde se encontra. 

Em análise aos planos das escolas do campo foi possível observar que estes foram 

elaborados para servir de base no desenvolvimento dos conteúdos, com o objetivo de 

repensar, caracterizar e descrever as ações pedagógicas desenvolvidas no seio da 

escola e de sua comunidade. Foram atualizados recentemente, pela necessidade de 

atualizar os anseios e os objetivos pedagógicos a serem alcançados no futuro 

próximo, considerando a dinâmica das transformações sociais, políticas, culturais e 
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econômicas do território em que a escola está inserida, e em sua elaboração todos 

tiveram a participação da comunidade. 

As escolas analisadas são localizadas em comunidades rurais distantes da sede do 

município, e grande parte dos alunos vem de famílias com base na agricultura que se 

dedicam ao cultivo do fumo como gerador da renda para a sobrevivência da família. 

Porém, de acordo com os planos, são trabalhados conteúdos que fazem referência á 

cidade. Nenhum dos planos analisados deixou claro o tipo de conteúdos que seriam 

ensinados ao alunado do campo, bem como nenhum deles fez referência a conteúdos 

específicos que seriam ministrados pelos professores. Em um dos planos analisados, 

constam as diretrizes que o município de Vera Cruz prevê para as escolas do campo, 

como segue. 

 
 

ñIncentivar e formar lideranas comprometidas com o meio ruralò. Envolver a 
comunidade local e regional da busca de parcerias, com entidades e outros 
órgãos públicos que promovam o desenvolvimento social economicamente 
viável, ecologicamente correto e socialmente justo. Construir um currículo 
contextualizado que contribua para o desenvolvimento social, econômico e 
cultural da comunidade ruralò. 

 
 

Um dos planos analisados se destacou pela coerência e objetividade com que 

explicita a atuação da escola, incluindo elementos fundamentais para a formação do 

sujeito do campo como o conhecimento e a cultura de um povo.  

 
 

ñO conhecimento e a cultura são dois elementos que devem andar sempre 
juntos, pois, um vem complementar o outro. Mas, para que se possa trabalhar 
bem os dois elementos, é necessário que se tenha bem claros os conceitos 
de cada um deles. Portanto:  

a) Conhecimento: são informações ou noções adquiridas pelo estudo ou pela 
experiência de cada um; o conhecimento envolve aprendizagem, é uma 
ciência.  

b) Cultura: é a manifestação do conhecimento de cada povo, o que envolve 
valores que são preservados e aprimorados através da cooperação e 
comunica«o entre os indiv²duos de uma comunidadeò. 

 

Diante da colocação, ensinar e aprender são atos de troca, de construção e de 

criação. O ensinar é proporcionar condições para que o aluno aprenda, sempre 

partindo da bagagem cultural que traz e partir dela o aprender está centrado na 

construção do conhecimento. Sabemos se alguém aprendeu quando consegue 

relacionar conteúdo com situações cotidianas e aplicar tais conhecimentos na solução 

de problemas diários. Neste contexto, os educadores são considerados mediadores 
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deste conhecimento e sua ligação com a comunidade e com os interesses da mesma 

facilitam esta construção do conhecimento. 

Em todos os planos analisados, cada professor tem a liberdade e a responsabilidade 

de trabalhar com a metodologia que mais prenderá a atenção dos alunos, sendo ela 

expositiva, interativa ou em grupo, como também deverá ser um compromisso dos 

professores a aprendizagem interdisciplinar, que deve atender aos compromissos 

científicos e filosóficos da escola, valorizando os conhecimentos prévios, a cultura da 

comunidade e proporcionando o acesso ao saber local, regional e universal da 

humanidade. 

Outro aspecto apontado nos planos é a falta de compromisso das famílias para com 

a educação dos seus filhos delegando á escola compromissos e funções que não 

caberiam a ela, mas que lhe são transferidos, e impostos por uma sociedade que 

cobra muito desta instituição, mas que, não oferece quase nada de contribuição 

positiva para uma boa formação do indivíduo. Tendo em vista esta situação, o 

processo ensino-aprendizagem também é prejudicado, por não haver participação 

efetiva, dos pais, no compromisso com o estudo, caracterizando-se uma omissão, 

quanto as suas responsabilidades. 

 

 

A educação do campo e os professores 

 

 

O despreparo dos professores que atuam nas escolas do campo é notório, não sabem 

como adaptar as suas aulas á realidade apresentada, vêm de uma realidade urbana, 

cuja formação que tiveram também foi baseada no urbano, e depois de passarem nos 

concursos foram lançados a lecionar em escolas do campo. Há um esforço muito 

grande por parte dos professores em superar esta falta de preparo, pois inserem em 

suas aulas conteúdos do campo, porém sem um ordenamento, sem fazer uma 

conexão uns com os outros, sem saber para qual objetivo querem lançar estes alunos. 

Nos questionários respondidos pelos professores na participação das oficinas, os 

mesmos foram questionados a respeito da autonomia das escolas em elaborar o seu 

próprio projeto político pedagógico, onde a maioria informou que as escolas possuem 

autonomia na elaboração, mas seguem orientações da Secretaria Municipal de 



 

 944 

Educação para atender a todos os dispostos, o que muitas vezes significa se 

enquadrar naquilo que está sendo proposto. 

Em relação á participação da comunidade (professores, pais, alunos, representantes) 

na elaboração do Projeto Político Pedagógico das escolas, os profissionais 

responderam que sim, houve a participação de todos, embora admitam que esta 

participação poderia ter sido mais abrangente, dando mais ênfase ao trabalho. 

Responderam também a questão do planejamento da prática pedagógica na escola, 

onde alguns professores afirmaram que possuem aulas livres para fazer o seu 

planejamento e alguns informaram que não, dizendo ainda que individualmente até 

conseguem planejar, mas que nem sempre é possível conectar este planejamento 

com o grupo todo, demonstrando que a interdisciplinaridade não ocorre.  

No questionário foram perguntados sobre quais os conteúdos relacionados ao campo 

que desenvolvem nas escolas, onde responderam: Horta escolar (plantios, cuidados, 

consequências do uso de agrotóxicos); Alimentação saudável, diversificação na 

propriedade; Consequências ambientais; Economia de recursos naturais e 

financeiros; valorização e importância do campo; Jardinagem com os alunos; 

Sustentabilidade; Educação ambiental; Compostagem; Conservação da Água; Solo e 

suas riquezas; Recolhimento e separação do lixo; Conteúdos de ciências e técnicas 

agrícolas; Cultivo de flores e árvores frutíferas; Plantio e cuidados com as plantas. 

Estas respostam demonstram interesse dos professores em passar conteúdos que 

condizem com a realidade de seus alunos, porém são conteúdos aleatórios, soltos, 

muito ligados á conservação da natureza, que geralmente são trabalhados pela 

disciplina de ciências sem o envolvimento das demais. 

Quanto á metodologia com que ensinam os conteúdos acima, alguns responderam 

que as atividades são desenvolvidas com base nos conhecimentos trazidos pela 

família, são realizadas experiências e atividades com conexão ao mundo atual, como 

observação, leitura, visitas, questionários, atividades variadas envolvendo todos os 

alunos, e por vezes a família e comunidade. Outros responderam que realizam 

passeios pela comunidade, como visitas ao rio e á locais próximos da escola para 

abordar melhor o que é ensinado na teoria. Em um dos questionários o professor 

salienta que realiza a produção de textos para despertar o interesse pelo trabalho com 

o solo, embelezamento e cuidados com as plantas. Outro ainda exemplifica que 

primeiramente conversa em sala de aula sobre um assunto, como exemplo a 
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alimentação saudável, após confecciona com os alunos uma pirâmide alimentar e 

depois parte para o trabalho prático na horta onde então plantam os alimentos. 

Os professores da rede municipal que trabalham nas escolas do campo participaram 

ainda de um momento de reflexão, onde foram instigados a refletir sobre qual o papel 

de uma escola numa comunidade rural e quais os conhecimentos necessários 

ao aluno do campo? As respostas foram variadas: 

¶ Trabalhar a conscientização e a valorização do campo, a fim de que o jovem 

queira permanecer na propriedade contribuindo com a qualidade de vida da 

família. 

¶ A escola deve preparar o aluno para estar apto a viver e conviver de forma que 

consiga tirar proveito do meio, sem agredi-lo com conhecimento adequado para 

conviver no meio rural ou urbano. 

¶ A escola é muito importante é a referência da localidade, o aluno leva para sua 

família tudo que fica sabendo na escola. 

¶ A escola tem um papel fundamental principalmente por incentivar a 

permanência no interior. Penso que deveriam ser abordados conhecimentos 

de todas as áreas. 

¶ Tentar agregar valor á atividade agropecuária e valorizar a produção de 

alimentos. 

¶ É aproximar e adaptar os conhecimentos ao meio rural, mas não tenho muito 

conhecimento nesta área, pois é a primeira formação que tivemos até hoje. Não 

temos muitos materiais de pesquisa para a escola do campo. 

¶ Proporcionar a formação fundamental das crianças do ensino fundamental, 

abrangendo conhecimentos essenciais como cidadania, identidade, integração 

com o ambiente. 

¶ A escola é a responsável por despertar no aluno o gosto por estudar e também 

mostrar para ele como é ficar no campo após a conclusão dos estudos. 

Conhecimentos interdisciplinares, pois todos os conhecimentos podem ser 

trabalhados no campo. 

¶ O papel é mostrar que o mundo é muito maior que eles conhecem e que 

independentemente do que eles fazem, eles têm que se aprimorar. 

¶ Proporcionar aos alunos que eles concluam o ensino fundamental. 

¶ Oportunizar ao aluno a buscar informações e obter conhecimentos, os quais 

poderão levar até a sua família, colocando os em prática em suas propriedades 

no campo. 

¶ É despertar no aluno o interesse e o gosto pela agricultura, pelas atividades no 

campo, através de aulas práticas, promovendo o contato com a natureza e a 

vida no campo. 

¶ O aluno precisa de conhecimento sobre o tema, e como a agricultura pode 

trazer benefícios para a sua família, o papel da escola é oportunizar e oferecer 

este conhecimento. 
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¶ Ensinar o aluno a dominar e a conhecer sobre sua propriedade de terras. 

¶ É ser referência em uma localidade, valorizar o setor primário. 

¶ Colaborar para que os alunos obtenham conhecimentos da sua realidade e 

compartilhem as suas experiências. 

¶ O papel da escola é incentivar os alunos a permanecer na roça, auxiliandoïos 

a reconhecer o lado bom de continuar na zona rural. 

¶ O papel da escola é ser exemplo, pois não educa somente o aluno, mas 

também tem envolvimento com pais e comunidade. 

 
 
Foram questionados também em relação à importância de sua escola no 

desenvolvimento social, econômico e cultural da localidade onde ela se 

encontra, onde responderam que a escola e a localidade estão interligadas, uma 

depende da outra. Ressaltaram a importância social da escola onde há encontros de 

grupos de mulheres rurais, reuniões, vacinação e rodas de conversa, sendo um ponto 

de referência para a comunidade.  

Lembraram também que os alunos levam para casa o conhecimento adequado da 

escola para a família, o conhecimento de novas práticas, culturas e entre outros. A 

escola mostra aos alunos maneiras de utilizar àquilo que foi aprendido, assim a escola 

forma um aluno consciente sobre a sua posição social e econômica diante da 

sociedade. 

Alguns dos professores esclareceram que mostrar aos alunos que investir na 

agricultura familiar é importante para o desenvolvimento da região, embora para 

muitos alunos a escola ainda seja um acesso cultural, porque em casa eles não têm. 

Outros profissionais também contribuíram para afirmar que suas escolas são muito 

valorizadas na localidade, pois possuem uma grande interação com a comunidade, o 

que explicaria as contribuições positivas para ambos em termos de progresso e 

desenvolvimento. 

 

 

Considerações finais 

 

 

Na afirmação de Miguel Arroyo é possível resgatar uma proposta pedagógica, 

buscando recuperar o saber, a cultura, a ética, recuperar os valores próprios de uma 

educação básica para o campo. A necessidade de colocar a Educação Rural na luta 
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pelos direitos, direito ao saber, direito ao conhecimento e a cultura produzida 

socialmente. Desta maneira, o acesso a uma educação básica para o campo situada 

como um direito de ser coloca um objetivo na vida do cidadão rural, projeta para ele 

um plano de vida, uma conexão com o seu mundo, onde possa ter perspectivas e 

qualidade de vida. 

O trabalho ainda está em andamento e busca constituir uma experiência de Educação 

Básica para ser aplicada em escolas do campo, levando em consideração o tempo 

exigido, a didática necessária, a estrutura curricular e a prática interdisciplinar dentro 

da escola e dentro da família. Ao iniciar o diálogo de criar uma experiência bem 

sucedida de educação para o campo, temos que ter certeza sobre quem e para-quê 

queremos formar este sujeito, se para continuar a sucessão da propriedade, não se 

pode homogeneizar suas experiências práticas durante a vida escolar. A pedagogia 

da escola do campo necessita respeitar a identidade cultural do local, a realidade da 

agricultura do local, o meio ambiente, necessita inserir as suas propostas dentro da 

comunidade do local para que possa haver um projeto de transformação social, um 

propósito para as famílias que pertencem á aquele espaço e á aquele modo de vida. 

O acesso ao conhecimento, por meio de uma educação básica específica para o 

jovem do campo, vem como uma estratégia para solidificar o espírito de sucessão na 

família. Prepara, também, o jovem para o mercado de trabalho, à agricultura moderna 

e emergente que está surgindo. No contexto mundial em que estamos vivendo, 

ampliado pela padronização sociocultural e do modo de produção vigente, faz nos 

questionar a respeito da juventude brasileira: seu espaço, seu papel, seus caminhos. 

Desse modo, precisamos encontrar estratégias mais adequadas para que a juventude 

rural desenvolva suas potencialidades, frente ao impacto de novas tecnologias, de 

novos costumes, de novas concepções de mundo, sem desconsiderar sua história e 

sua identidade cultural. 
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Resumo  

Este trabalho aborda questões referentes à educação do campo. À luz de experiências 
docentes e de uma revisão literária, tem o propósito de fazer uma pesquisa sobre a 
realidade no município de Santa Maria/RS, por meio de um estudo de caso da Escola 
Municipal de Ensino Fundamental Major Tancredo Penna de Moraes. O estudo 
dedicou-se, principalmente, à organização pedagógica da escola, bem como às 
características da sua comunidade escolar, aos aspectos positivos e às problemáticas 
enfrentadas no dia a dia do fazer escolar. A investigação revelou que há uma 
invisibilidade da ruralidade nas escolas do campo e o desafio de fomentar o debate a 
respeito da educação do/no campo que busque um novo olhar, com vistas a ser um 
espaço de vida vinculado à realidade do campo.  A temática, por ser um objeto de 
investigação inexplorado localmente, necessita de estudos complementares com o 
intuito de incentivar mais reflexões sobre o ensino no e do campo, para surtir efeitos 
transformadores na realidade escolar. 
 

ABSTRACT  

This paper discusses issues related to rural education. By teaching experiences and a 
literature review, it aims to research about the reality in the city of Santa Maria/RS, 
using a case study of the Escola Municipal de Ensino Fundamental Major Tancredo 
Penna de Moraes. The study is mainly concerned with to the pedagogical organization 
of the school, as well as characteristics of the school community, positive aspects and 
issues faced daily in school attributions. The research revealed that there is an 
invisibility of the rurality in rural schools and the challenge of promoting a discussion 
about the education in/of rural schools that seeks a new look and intend to be a space 
of life linked to the rural reality. The theme, being a research object untapped locally, 
needs further studies in order to encourage more reflections on teaching in/of rural 
schools, to promote transformative effects on school reality.  
Palavras-chave: Educação do Campo; Sujeitos; Processo Educativo. 

Keywords: Rural Education; Subjects; Educational Process. 
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EIXO 3. Organização do Trabalho Pedagógico nas Escolas Públicas da Educação 

Básica (Projeto Político Pedagógico, Gestão, Currículo, Avaliação, Cultura, Política 

de Acesso e Permanência).  

 

 

Introdução 

 

 

Nas últimas décadas, o Brasil tem vivenciado amplas transformações nas esferas 

sociais e econômicas. Essas transformações têm exigido uma nova organização e 

estruturação do sistema educacional brasileiro, expressas tanto em bases legais como 

nas formas de gestão. Modificar a educação brasileira torna-se premente neste 

contexto, ña fim de que o país como nação e sua população possam participar da 

globalização da economia e internacionalização técnico-científica, tanto usufruindo de 

seus benefícios como fazendo parte integrante desse movimento internacionalò 

(LÜCK, 2006, p.22). 

Para as escolas localizadas no meio rural de todo o Brasil, mas especificamente 

tratando-se do município de Santa Maria ï RS, na década de 1990, também ocorreram 

grandes alterações. Foi, nessa década, que ocorreram as nucleações das escolas 

multisseriadas e das escolas isoladas localizadas no interior do município. Por meio 

desse processo, as escolas que atendiam a algumas séries do Ensino Fundamental 

em turmas multisseriadas, com professor único desempenhando múltiplas funções 

(professor, diretor, merendeiro, secretário, faxineiro etc.), foram agrupadas em uma 

escola maior e melhor estruturada, com Ensino Fundamental completo, localizada em 

uma das comunidades rurais do Distrito. Os alunos passaram, então, a ser levados 

diariamente ou em dias alternados até a escola núcleo, em transporte fornecido pela 

mantenedora. 

Dessa forma, as ñEscolas-N¼cleoò comearam a apresentar uma nova organiza«o, 

com alunos, professores, funcionários e equipes diretivas completas. O corpo discente 

era formado por alunos provenientes de comunidades com diferentes culturas, 

economias, etnias. Já o corpo docente era proveniente da zona urbana e parte local.  

Com um novo modelo de escola, as escolas núcleo necessitavam de uma adequação 

no Projeto Político Pedagógico, a fim de incorporá-lo às diferentes realidades dos 

alunos, de forma a desenvolver um ensino significativo e de qualidade. Isso por que, 
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para muitos sujeitos do campo, fazer parte da escola é a única oportunidade de 

construção do conhecimento, de aquisição de competências e habilidades que lhes 

ofereçam opções na busca para as melhores condições de vida. Diante disso, com 

suas particularidades, as escolas do campo apresentam uma realidade bastante 

diferenciada das escolas urbanas, não só em relação ao contexto geográfico e 

econômico em que estão inseridas, mas no que se refere a sua organização político-

pedagógica. 

 Já que a construção de toda a organização pedagógica da escola é diretamente 

ligada à comunidade escolar, busca-se, neste estudo, fazer um estudo acerca da 

realidade de uma escola do campo. Neste contexto, o presente trabalho tem por 

objetivo analisar a realidade atual da Escola Municipal de Ensino Fundamental Major 

Tancredo Penna de Moraes, escola da zona rural do município de Santa Maria, bem 

como as características da sua comunidade escolar, aspectos relevantes e 

problemáticas enfrentadas no dia a dia do fazer escolar.  

 

 

1. A educação no campo: a construção de sua identidade  

 

 

No Brasil, historicamente, a educação no/do campo foi relegada a um segundo plano, 

pois as políticas públicas sempre procuraram privilegiar a educação urbana, 

responsável por formar e preparar a mão de obra necessária para o desenvolvimento 

econômico voltado aos empreendimentos comerciais e industriais. Quando surge a 

educação no campo, tratada inicialmente como educação rural, ela era uma 

adaptação daquela desenvolvida nos meios urbanos, sendo caracterizada, segundo 

Moura (2009, p. 54), pela car°ncia de ñdiretrizes pol²ticas e pedagógicas específicas 

que regulamentassem como a escola deveria funcionar e se organizarò e pela ñfalta 

de recursos financeiros específicos que possibilitasse a institucionalização e 

manuten«o de uma escola de qualidade no campoò. 

Além disso, conforme Wizniewsky (2010, p. 29), a escola do campo apresenta 

características homogeneizadoras, não respeitando as especificidades de cada local 

ou de cada comunidade, pois não foi planejada pelas pessoas que moram no campo 

ou que conhecem efetivamente sua din©mica. Assim, afirma a referida autora que ñ® 
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uma escola que se localiza no campo, mas não pertence ao campo, à medida que 

seus sujeitos n«o fazem parte delaò (Id, p. 29). 

Várias legislações e diretrizes foram criadas para nortear a educação no país, mas 

nelas há a ênfase na educação urbana em detrimento a educação do campo. Os 

vários governos que se sucederam sempre se mostraram descompromissados com 

qualidade dos serviços prestados às populações distantes do meio urbano. O que 

comprova isso é o fato de os professores destinados ao meio rural serem os menos 

habilitados, os quais, raras vezes, recebiam qualificação para o trabalho com as 

comunidades locais, visto que, em sua maioria, eram provenientes de uma realidade 

e formação urbanas (Wizniewsky, 2010, p. 29-31). 

Quando alguma legislação era instituída dando ênfase ao meio rural, sua finalidade 

era também a busca por evitar ou minimizar uma problemática urbana. Neste sentido, 

exemplificam Rotta e Onofre (2010, p. 79) ña Lei de Diretrizes e Bases, nÜ 4.024/61, 

revelava uma preocupação especial em desenvolver a educação nas áreas rurais, 

para diminuir a quantidade de famílias do campo para a cidade, gerando problemas 

habitacionais, estimulando o crescimento da pobreza nos grandes centros urbanosò. 

Na década de 1990, intensificou-se a discussão sobre a necessidade de uma 

educação planejada especificamente para o campo, com características próprias, 

adequadas a realidade do meio rural e não apenas adaptadas a essa realidade. Os 

autores Kolling, Cerioli e Caldart (2002, p. 32) comentam que o artigo 28137 da LDB 

9394/96 dá o suporte legal necessário à organização de uma educação diferenciada 

para o campo, mas é somente, no ano de 2001, que as Diretrizes Operacionais da 

Educação Básica das Escolas do Campo são aprovadas pelo Conselho Nacional de 

Educação. De acordo com o documento, a Educação do Campo passa a ter um 

significado mais abrangente, pois 

 

 

 

                                            
137Art 28 - Na oferta de educação Básica para a população rural, os sistemas de ensino promoverão as 
adaptações necessárias à sua adequação Às peculiaridades da vida rural e de cada região, 
especialmente: 
I ï conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos 
da zona rural; 
II ï organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola 
e às condições climáticas; 
III ï adequação à natureza do trabalho na zona rural (BRASIL, 1996). 
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[...] incorpora os espaços da floresta, da pecuária, das minas e da agricultura, 
mas os ultrapassa ao acolher em si os espaços pesqueiros, caiçaras, 
ribeirinhos e extrativistas. O campo, nesse sentido, mais do que um perímetro 
não urbano, é um campo de possibilidades que dinamizam a ligação dos 
seres humanos com a própria produção das condições da existência social e 
com as realizações da sociedade humana (BRASIL, 2001). 

 
 

De acordo com Rotta e Onofre (2010, p. 78), as Diretrizes Operacionais da Educação 

Básica das escolas do campo também 

 
 

[...] representam um marco para a educação do campo, pois refletem 
preocupações conceituais presentes, reivindicações dos movimentos sociais, 
dentre elas o reconhecimento e a valorização da diversidade dos povos do 
campo, a formação diferenciada dos professores, a possibilidade de 
diferentes maneiras de organização da escola, adequação dos conteúdos e 
uso de práticas pedagógicas contextualizadas. 

 
 

A década de 1990 também foi marcante para as escolas do campo não apenas 

em relação à legislação que começava a ser criada dando mais atenção à 

educação do campo, mas também pela nucleação e reestruturação das escolas 

que foram designadas como Escolas Núcleo (MOURA, 2009, p. 75). Com o 

processo de nucleação e as novas legislações, surge a oportunidade de se fazer 

uma escola e uma educação do campo mais articuladas e coerentes com os 

projetos de vida das pessoas que vivem no meio rural. Nesse sentido, de acordo 

com Kolling; Cerioli e Caldart (2002, p. 24): 

 
 

A escola do campo tem que ser um lugar onde especialmente as crianças e 
os jovens possam sentir orgulho desta origem e deste destino; não porque 
enganados dos problemas que existem no campo, mas porque dispostos e 
preparados para enfrentá-los, coletivamente. 
Construir uma escola do campo significa pensar e fazer a escola desde o 
projeto educativo dos sujeitos do campo, tendo o cuidado de não projetar para 
ela o que sua materialidade própria não permite; trazer para dentro da escola 
as matrizes pedagógicas ligadas às práticas sociais; combinar estudo com 
trabalho, com cultura, com organização coletiva, com postura de transformar 
o mundo..., prestando atenção às tarefas de formação específicas do tempo 
e do espaço escolar; pensar a escola desde o seu lugar e os seus sujeitos, 
dialogando sempre com a realidade mais ampla e com as grandes questões 
da educação, da humanidade. 

 
 
Por apresentar essas características e exigir essas particularidades é que a realidade 

das escolas do campo torna-se bem mais complexa. A educação do campo, nos 

diferentes contextos, precisa ser construída por e para sua comunidade, com um 
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ensino que se identifique com as realidades locais, mas que também traga as 

realidades mundiais para a localidade, sendo assim, um instrumento que ajude no 

desenvolvimento social, na manutenção e no enriquecimento da sua economia, da 

sua cultura e da sua história.  

 

 

2. SUJEITOS DO CAMPO 

 

 

Ao se pensar em educação do campo, é necessário fazer uma reflexão de 

quem são, de fato, os sujeitos do campo, descobrindo quais são as identidades, as 

raízes, as culturas, a história e os saberes presentes na comunidade que envolve a 

escola. Para tanto, é importante fazer uma busca pelo conhecimento do lugar onde 

estão inseridos, os desafios e anseios dos sujeitos que ali vivem, a compreensão de 

quem são esses sujeitos, seus modos de vida, aspirações e medos.  

Ao se analisar a história das populações do campo, observa-se a importância 

da família, como elo entre o trabalho e a terra, tendo, na produção da terra, o seu 

modo de vida e a propriedade baseada na agricultura familiar, com o trabalho coletivo 

para a produção de alimentos para sua subsistência e sustento. Essa característica 

do rural (campo) como espaço de desenvolvimento das atividades agropecuárias e a 

cidade como espaço de atividades não agrícolas - destacando a dualidade existente 

entre o contexto do espaço rural e do urbano na atualidade - está em fase de 

transformação nas últimas décadas. A esse respeito, Hespanhol (2007) destaca que 

 
 

Atualmente não se pode identificar o espaço rural apenas como a agropecuária, 
pois no campo não há somente essa atividade, embora ela possa ser a mais 
importante na maioria das regiões situadas no interior do país. Atualmente, não 
é procedente se pensar no campo dissociado das cidades. A maior parte dos 
pequenos municípios do interior do país é essencialmente rural e a dinâmica de 
funcionamento das respectivas cidades-sede é estabelecida a partir dos espaços 
rurais que a circula (HESPANHOL, 2007, p. 271). 

 
 

Como destaca o autor, pode-se perceber que é complexo delimitar com precisão o 

que pertence ao contexto rural e o que pertence ao urbano. Na atualidade, em 

algumas localidades e municípios, essa diferença tornou-se pouco expressiva; e 

quanto às atividades econômicas, não se identifica mais as cidades como local de 
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predominância das atividades comerciais e industriais, nem o campo como lócus 

exclusivo das atividades agropecuárias. Deslumbra-se, hoje, um espaço heterogêneo 

também nas zonas rurais, devido ao fenômeno da industrialização do campo, pois 

muitas indústrias buscando esse espaço para se instalarem. 

Assim sendo, as diferenças que se percebem entre o meio urbano e o rural encontra-

se no modo de vida, pois, conforme Veiga (2000) destaca, existe distinção entre os 

dois espaços, concluindo que: 

 
 

É verdade que mudaram radicalmente as relações cidade-campo. Mas não 
foram mudanças que reduziram o contraste entre ambas, por mais que a 
estrutura ocupacional da economia rural tenha se tornado semelhante à da 
economia urbana (VEIGA, 2000, p. 184). 

 
 

Nesse contexto entra a escola do campo, a qual enfrenta muitos desafios, tais como 

promover uma educação que tenha uma identidade com o lugar, que seus sujeitos 

aprendam os saberes científicos, mas valorizem os saberes construídos em sua 

hist·ria de vida, o saber social, presente em cada ñlugarò. Para Moura (2009, p. 13), 

ñA educa«o deve buscar o fortalecimento da identidade do homem e do meio rural, 

partindo da preserva«o de seus valores e de sua culturaò. 

Wizniewsky (2010) afirma que o 

 
 

O Campo não é atraso, é história vivida. A escola do campo deve ser pensada 
para que seja viva, e interaja com o lugar e seus sujeitos. Para que a escola 
do campo seja viva, ela deve ser construída por sua comunidade, pensada 
para ajudar no processo de desenvolvimento social, para manter a cultura, a 
raiz e a história daquele lugar. Essa escola deve formar sujeitos participantes 
e capazes de construir seu próprio caminho, buscando seus direitos e lutando 
para serem cidadãos do campo. (Wizniewsky , 2010, p. 33) 

 
 

Na realidade vivenciada nas escolas do campo, há, em sua maioria, práticas mais 

próximas das vivências urbanas, sendo muitas vezes ignorados pelos educadores a 

história, a cultura e os saberes sociais presentes na comunidade na qual está inserida 

a escola. Como consequência, a prática desenvolvida dessa forma pode acarretar, 

mesmo que não intencionalmente, uma evasão do campo pelos educandos na busca 

de futuras atividades profissionais na cidade. 

De acordo com Rocha; Passos e Carvalho: 
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A identidade da educação do campo definida pelos seus sujeitos sociais deve 
estar vinculada a uma cultura que se produz por meio de relações mediadas 
pelo trabalho (...). Para isso, a escola precisa investir em uma interpretação 
da realidade que possibilite a construção de conhecimentos 
potencializadores (...) que garantam a melhoria da qualidade de vida dos que 
vivem e sobrevivem no e do campo (ROCHA; PASSOS; CARVALHO, 2011, 
p.4).  

 
 

Sendo assim, a escola do campo deve repensar sua prática educativa de modo que 

possibilite uma maior integração, entre família, alunos, professores e comunidade em 

geral, possibilitando a aproximação dos saberes sociais do campo aos trabalhados 

em sala de aula. Assim, será oferecida uma educação atrelada aos saberes, cultura e 

modos de vida do campo.  

Logo, toda a informação fornecida pelo Lugar e pelo grupo social no qual os 

educandos estão inseridos é importante, uma vez que instiga novas descobertas, que 

podem estar relacionadas à sua própria vida, sobre as relações entre as pessoas do 

Lugar e as questões específicas do meio ambiente que residem.  

 

 

3. Escola municipal de Ensino Fundamental Major Tancredo Penna de Moraes 

 

 

O município de Santa Maria situa-se no centro do estado do Rio Grande do Sul, sendo 

considerado o 5º mais populoso do estado, possuindo 261.031 habitantes, sendo 

12.638 localizados no meio rural, divididos em 10 distritos, com exceção do 1º Distrito 

(Sede) (IBGE, 2010).  

Até o ano de 1989, Santa Maria possuía uma das maiores redes de escolas do Estado, 

contando com um total de 170 escolas, das quais 126 (74%) localizavam-se na zona 

rural do Município. As escolas, na sua maioria, eram de classes multisseriadas, 

atendidas por um só professor, que trabalhava com quatro níveis de ensino em uma 

só sala (1ª à 4ª série), enfrentando diversas dificuldades, tais como: grande repetência 

dos alunos; evasão escolar, principalmente, em época de colheita; falta de espaço 

físico; dificuldades de acesso às escolas tanto do aluno quanto do professor; e 

unidocência em classes multisseriadas (SPIRONELLO & BEZZI, 2001).  

Com base na realidade exposta, a Prefeitura do Município de Santa Maria passou a 

elaborar um diagnóstico, com a finalidade de melhorar a qualidade de ensino no 

espaço do campo, ocorrendo, em algumas escolas, uma melhoria na infraestrutura 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito
about:blank
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dos prédios. Além disso, o sistema de transporte escolar foi reorganizado para atender 

essa população. Efetuou-se, também, a compra de equipamentos para o 

desenvolvimento tanto das atividades administrativas quanto pedagógicas. Todas 

essas ações configuraram um projeto piloto que ficou conhecido como ñNucleariza«o 

de Escolas da Zona Ruralò de Santa Maria (MOURA, 2009). 

Esse projeto constituiu-se em um processo gradativo de agrupamento de pequenas 

escolas com classes multisseriadas e unidocentes em uma Escola-Núcleo, 

apresentando, desse modo, características específicas de trabalho e organização com 

um plano pedagógico vinculado às necessidades da população que reside no espaço 

rural do Município. Diante desse quadro, as Escolas-Núcleo vieram com o intuito de 

modificar o ensino no meio rural, possibilitando aos jovens um ensino de melhor 

qualidade, oportunizando a conclusão do Ensino Fundamental e abrindo espaço para 

construção de um futuro mais sólido e aberto a novas perspectivas, como relatado a 

seguir: 

 
 

No discurso de gestores públicos das várias esferas governamentais, esse 
aumento significativo do investimento no transporte escolar no período mais 
recente associado ao processo de nucleação das escolas, de forma 
recorrente, tem sido apresentado enquanto elemento estratégico de sua 
política educacional implementada e enquanto expressão do compromisso 
assumido para assegurar a todos os estudantes do meio rural o direito de 
acessar a Educação Básica (BARROS e HAGE, p. 12, 2011).  

 
 
Segundo os dados do Educacenso de 2011, a rede municipal de Santa Maria atende 

aproximadamente 19.338 alunos, distribuídos em oitenta escolas de Educação 

Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Ensino 

Profissionalizante (EMAI), contando com um quadro de 1.558 professores. Nesse 

contexto, 71 escolas situam-se no 1º Distrito/sede que é considerado urbano, sendo 

45 de Ensino Fundamental, e 9 escolas situam-se no campo, conforme Tabela 1. 

De acordo com a Tabela 1, pode-se constatar a ocorrência das classes multisseriadas 

é uma conseqüência do reduzido número de alunos, o que tem se tornado uma 

realidade nas escolas do campo de Santa Maria. Salienta-se que a multissérie ocorre 

nas classes de Educação Infantil (chamadas de multietárias, nessa modalidade de 

ensino) e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, enquanto que, nos Anos Finais, 

o ensino organiza-se a partir do modelo seriado. Assim, as escolas multisseriadas do 
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campo de Santa Maria representam, aproximadamente, 20% do total de escolas de 

Ensino Fundamental do município. 

 

Tabela 1. Número de escolas de Ensino Fundamental, alunos e classes 

multisseriadas nas escolas do campo por Distrito de Santa Maria, em julho de 2012.  

 

 

DISTRITO EMEF1 Nº DE 
ALUNOS 

CLASSES 
MULTISSERIADAS 

São Valentim  José Paim de Oliveira 147 2 

Pains Bernardino Fernandes 
João da Maia Braga 

Pedro Kunz 

119 
387 
63 

2 
- - 
1 

Arroio Grande  -   

Arroio do Só  -   

Passo do Verde Irineo Antoline 33 2 

Boca do Monte  João Hundertmarck 244 - - 

Palma  Major Tancredo Penna de Moraes 118 2 

Santa Flora  Santa Flora 157 - - 

Santo Antão  Intendente Manoel Ribas 97 2 

Total 9 1365 11  

1 EMEF (Escola Municipal de Ensino Fundamental). 
(-) Distrito sem escola Municipal. 
(--) Escola sem Classes Multisseriadas. 
Fonte: Dados não publicados, pesquisados pela Secretaria Municipal de Educação de Santa 
Maria/SMED-julho de 2012. 
 

 

Nesse contexto, relata-se a experiência docente vivida na EMEF Major Tancredo 

Penna de Moraes, situada no Distrito de Palma. A sua localização específica é na 

Rodovia RSC 287, Km 220, Palma, 8º Distrito de Santa Maria/RS, a uma distância 

aproximada de 25 Km do centro da cidade de Santa Maria, ocupando uma área total 

de 5.000 m².  

O distrito de Palma está divido em seis comunidades: Faxinal da Palma, Linha Sete, 

Vista Alegre, Vale dos Panos, Santa Teresinha e Quilombo Arnesto Pena, formado 

por escravos remanescentes da Fazenda da família Pena. Em relação à economia do 

distrito, está alicerçada na agricultura familiar, com destaque para criação de animais, 
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horticultura e atividades agrícolas, como plantio de arroz, batata, milho, feijão, 

amendoim entre outros, prioritariamente para a subsistência familiar.  

A EMEF Major Tancredo Penna de Moraes resultou do processo de nucleação do 

ensino (1991 a 1994), a partir do fechamento de oito pequenas escolas138 

multisseriadas localizadas nas comunidades próximas. Com o processo de nucleação, 

o transporte escolar passou a percorrer pelas localidades uma distância aproximada 

de 30Km, trazendo os alunos para a escola núcleo. A partir de 2010, seu 

funcionamento passou a ocorrer em horários integral-alternado.  

A comunidade educacional da EMEF Major Tancredo Penna de Moraes abrange 

ainda alunos dos Distritos de Arroio Grande e Arroio do Só, comunidade da Vila 

Figueira, bem como do interior dos municípios de Restinga Seca e Silveira Martins.  

Ainda que abranja muitos lugares, estudos realizados pelo censo demográfico 2010 

do IBGE demonstraram que o número de habitantes nas áreas rurais continua 

diminuindo no país. De acordo com a pesquisa, a população rural, no país, perdeu 2 

milhões de pessoas entre 2000 e 2010, o que representa metade dos 4 milhões que 

foram para as cidades na década anterior (IBGE, 2010). Esse processo também é 

marcante no município de Santa Maria, pois, com o passar dos anos, a população 

rural tem diminuído e as turmas de Anos Iniciais das escolas do campo passam a ter 

um reduzido número de alunos, tornando-se novamente multisseriadas, a partir de 

agosto de 2011. 

A EMEF Major Tancredo Penna de Moraes possui, atualmente, cento e vinte e dois 

alunos (Tabela 2), divididos em 10 turmas de pré-escola ao 9º ano.  

 

 

 

 

 

 

 

                                            
138 Escola Municipal Faxinal da Palma, Escola Municipal Benjamin Constant e Escola Municipal de 
Pillon, da comunidade de Faxinal da Palma; Escola Municipal Olavo Bilac, da comunidade de Santa 
Terezinha; Escola Municipal Santa Augusta, da comunidade de Linha Sete; Escola Municipal Vale dos 
Panos, da comunidade de Vale dos Panos; Escola Municipal Santo Antônio, da comunidade de Vila 
Fighera; e, Escola Municipal de São Sebastião, da comunidade de São Sebastião (SMED, 2012). 
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Tabela 2. Relação das turmas com o número de alunos e o tipo de organização das classes 

da EMEF Major Tancredo Penna de Moraes em julho de 2014 

 

 

TURMAS NÚMERO 
DE 

ALUNOS 

TIPO DE 
ORGANIZAÇÃO 

OBSERVAÇÕES 

  Educação Infantil  

Pré-escola*  16 Multietária (nível A e B) Atendido por um Professor 

Pré-escola  

Pré-escola 

15 

14 

Nível A (4 anos) 

Nível B (5 anos) 

 

 

     Anos Iniciais 

Atendido por um Professor 

Atendido por um Professor 

 

1º Ano 10 Seriado Atendido por um Professor 

2º e 3º Ano 14 Multisseriada Atendido por um Professor 

4º e 5º Ano 18 Multisseriada Atendido por um Professor 

 

      Anos Finais  

6º Ano 09 Seriado Currículo por disciplina**  

7º Ano 13 Seriado Currículo por disciplina  

8º Ano 08 Seriado Currículo por disciplina  

9º Ano 05 Seriado Currículo por disciplina  

Total 122   

Fonte: Dados não publicados, controle interno da Secretaria da EMEF Major Tancredo Penna de 
Moraes, julho de 2014. 
*Funciona em anexo à Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Princesa Isabel, no Distrito 
do Arroio do Só, Santa Maria/RS. 
** Diversas Áreas do Conhecimento  

 

 

A partir de dados coletados através de questionários enviados às famílias, no 

último trimestre de 2013, elaborou-se uma breve caracterização do perfil da 

comunidade escolar. A maior parte das famílias mora nas localidades que circundam 

a escola há mais de 15 anos. Também, é importante ressaltar que existem famílias 

itinerantes, que residem nas proximidades da Escola apenas durante o período da 

safra do arroz e da batata inglesa. Outro aspecto a ser considerado é a significativa 

migração da cidade para o campo, onde as famílias buscam minimizar os custos de 

vida (Dados do Projeto Político-Pedagógico da Escola/PPP, 2013). 
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Como resposta à pesquisa, na educação, as famílias acreditam na formação 

vivenciada na Escola e gostam do ambiente escolar. Além disso, todas as famílias 

pesquisadas desejam que a escola prepare os seus filhos para continuarem os 

estudos. 

Também, ressalta-se que os professores da EMEF Major Tancredo Penna de Moraes 

enfrentam dificuldades com os materiais de apoio didático-pedagógicos bem como 

com as novas mídias e tecnologias aplicadas à educação (livros didáticos, jogos 

interativos, entre outros). Isso por que esses subsídios não estão vinculados à 

realidade do campo, sendo planejados e distribuídos a nível nacional e, na maioria 

das vezes, de acordo com a realidade urbana. 

Conforme Rocha e Hage (2010), a maioria dos materiais de apoio didático-

pedagógicos elaborados e distribuídos para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

apresentam algumas limitações. Os professores costumam relatar que esses 

materiais são difíceis de entender e não apresentam sintonia com o contexto do 

campo. O fato é que se torna, especialmente, difícil de utilizar esses materiais nas 

salas de aula multisseriadas, nas quais os professores enfrentam um maior grau de 

dificuldade em função dos diferentes níveis de escolaridade, bem como da sobrecarga 

de trabalho exigido do profissional que atende sozinho os diferentes níveis. 

Apesar do reconhecimento da necessidade e da importância das escolas 

multisseriadas, nem sempre há uma completa consciência das dimensões reais da 

educação multisseriada e seu potencial para todas as situações com grande 

diversidade. Rocha e Hage (2010) também relatam que os professores não são 

adequadamente preparados para trabalhar nessa realidade, apresentando dificuldade 

em organizar o processo pedagógico nas classes multisseriadas. Fator esse que 

ocorre, muitas vezes, por trabalharem com a ideia de união de várias séries e, 

consequentemente, com a elaboração de tantos planos de ensino e de avaliação da 

aprendizagem diversificados para cada ano. Percebe-se que esses estão angustiados 

e ansiosos na tarefa de trabalhar simultaneamente, alunos em vários níveis de 

aprendizagem, de diferentes idades. Para Hage (2010), as estratégias de avaliação 

para séries multisseriadas precisam ser empregadas; portanto, os professores 

precisam de orientação, formação e exemplificação relativa para efeito de formação. 

A pesquisa de Gatti e Davis (1993) contribui para uma reflexão sobre o 

multisseriamento, pois aponta para a necessidade de soluções ao seu enfrentamento. 

Além disso, são apresentadas algumas alternativas aos problemas levantados: 
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Dobrar a jornada diária de trabalho do professor, de forma que em cada 
período se conte, em sala de aula, com apenas duas séries [...] essa proposta 
está condicionada à garantia de que também a remuneração do docente será 
dobrada. Quaisquer que forem as soluções levantadas para o problema da 
multisseriação, o central é aprofundar maneiras mais eficientes (e não 
estigmatizantes) de se agregar os alunos, de se transformar os currículos das 
escolas rurais em conhecimentos concretos e de se estabelecer critérios 
confiáveis de avaliação. Muito da experiência acumulada pelo professorado 
leigo pode ser aproveitada, construindo-se, em conjunto, não só os conteúdos 
como também as formas mais efetivas de se transmitir o conhecimento por 
meio da prática pedagógica (GATTI e DAVIS, 1993, p. 161). 

 
 
Os autores também levantam a necessidade de buscar soluções para o difícil 

problema da multisseriação, uma vez que essa situação é enfrentada pela grande 

maioria dos docentes em sala de aula.  

Parece evidente, como afirmam Berry (2001); Arroyo; Caldart e Molina, (2011) que a 

escola multisseriada pode ser uma oportunidade dos professores oferecer um apoio 

significativo à comunidade e obter um bom apoio dos pais, tomando-se iniciativas 

positivas e de ação efetiva para melhorar os resultados dos alunos. A descrença 

quase que generalizada em relação às classes multisseriadas decorre, muitas vezes, 

do desconhecimento da qualidade e da possibilidade de inovação que essa 

metodologia pode apresentar, assim como se ignora a importância dessas escolas na 

cultura e na vida social das comunidades rurais. 

Como escola, a EMEF Major Tancredo Penna de Moraes, em consonância com as 

diretrizes municipais, está reformulando os planos de estudo para adaptá-los a uma 

nova organização do ensino, de modo que se possa oferecer qualidade no processo 

de ensino-aprendizagem.  Em vista disso, a busca de alternativas para elevar os 

padrões de aprendizagem vivenciado na escola ora pesquisada tem surgido através 

de parcerias com a UFSM e a Prefeitura Municipal de Educação de Santa Maria/RS, 

com o desenvolvimento de projetos para a melhoria na qualidade de ensino. 

Exemplo disso é o Programa de Esporte e Lazer da Cidade (PELC), edição voltada 

às populações rurais e quilombolas, desenvolvido pelo Centro de Educação Física e 

Desportos da Universidade Federal de Santa Maria e pela Prefeitura Municipal de 

Santa Maria (Secretaria Municipal de Educação), que consiste na atuação de 

bolsistas/educadores de cursos de graduação e pós-graduação (em sua maioria 

licenciaturas), os quais são os encarregados do planejamento e da atuação direta com 

as crianças/adolescentes, regularmente, matriculados na EMEF Major Tancredo 

Penna de Moraes. 
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Além desse programa recente, a EMEF Major Tancredo foi contemplada com o projeto 

Educação do Campo (PIBID/UFSM), o qual tem a finalidade de criar um campo de 

atuação de educadores em formação, envolvendo a prática educacional nas escolas 

das redes públicas e o desenvolvimento de estratégias educacionais inovadoras e 

interdisciplinares nas diferentes áreas envolvidas. O projeto é destinado ao Ensino 

Fundamental, a partir da inserção e interação das várias licenciaturas da Universidade 

Federal de Santa Maria, fundamentando-se em uma proposta de educação para o 

campo, designando-o como espaço geográfico de vida, contemplando todas as 

dimensões da existência humana. 

Um diagnóstico da situação das escolas rurais e de seu ambiente social e cultural foi 

realizado pela Secretaria Municipal de Educação/SMED e repassado aos gestores 

das escolas do campo, no ano de 2011. Os resultados obtidos permitiram identificar 

os problemas, as causas e as possíveis soluções, bem como os fatores e as 

intervenções necessárias para atingir uma educação de qualidade nas escolas do 

campo.  

Diante disso, a EMEF Major Tancredo Penna de Moraes busca levar o sujeito do 

campo a reconhecer-se como agente ativo na transformação de sua realidade, 

levando-o a refletir como ser autossustentável no meio rural. Objetivo esse que 

apresenta dificuldade de alcançar, pois a maioria das famílias que tem filhos 

estudando na escola não vê, no campo, um futuro profissional promissor para seus 

filhos, segundo dados levantados através de pesquisas da escola (PPP, 2013). 

 

 

Considerações finais 

 

 

Partindo-se da concepção de que a escola é o espaço para que os sujeitos conheçam 

novas perspectivas, novas ideias, reconhece-se que a escola, especialmente a escola 

do campo, é o Lugar que serve de ponte para o aproveitamento das experiências 

vividas e das possíveis relações com o conhecimento científico, na construção da 

aprendizagem. É o Lugar que deve apresentar as diferentes opções para o pleno 

desenvolvimento pessoal do aluno. Para isso, a educação do campo, prioritariamente, 

precisa partir da realidade vivida pelos educandos, observando o que os alunos e suas 
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famílias almejam, embasando a prática diária no coletivo, ou seja, na ação conjunta 

com docentes, alunos e parceiros. 

Assim sendo, considera-se que seja premente elaborar uma proposta educativa para 

as escolas do e no campo, buscando um novo projeto de aprendizagem alicerçado às 

necessidades dos diferentes sujeitos que no espaço rural residem e constroem suas 

relações. Além disso, é preciso que se elabore e implemente políticas públicas que 

incentivem as instituições de pesquisa e de extensão a voltarem seus projetos 

também às comunidades rurais, visando, de forma efetiva, a transferência de 

tecnologia e a inovação dos processos no campo e nas escolas do campo. Tudo isso, 

permite construir um caminho de mão dupla, no qual a sociedade e as instituições 

aproximam-se, a fim de resolver ou minimizar os problemas conjuntamente. 

Por fim, acredita-se que o debate sobre as práticas curriculares desenvolvidas na 

escola do campo, a importância e as particularidades dos sujeitos do campo, bem 

como a experiência relatada, são de grande relevância, pois a escola é a ponte para 

que os estudantes possam se constituir sujeitos sociais, construindo suas identidades 

e seu olhar sobre o mundo, produzindo e/ou reproduzindo sua compreensão sobre si 

mesmo e sobre os outros. Além disso, pensar nos desafios que muitas escolas rurais 

enfrentam todos os dias possibilita acreditar que a pesquisa proposta poderá contribuir 

para uma reflexão, com a ideia de proporcionar turbulências reflexivas nas práticas 

educativas. 
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Resumo  
A reflexão deste trabalho decorre de estudos vinculados à pesquisa CAPES/INEP ï 
Observatório da Educação do Campo ï PR, SC e RS. A proposta de trabalho tem 
como foco articular alguns princípios bases para a pesquisa-ação no contexto da 
educação pública do campo, salientando a importância do trabalho e da história. O 
ponto de partida estruturante do texto são alguns lineamentos que servem de suporte 
ao desenvolvimento dos subprojetos de pesquisa-ação desenvolvidos no contexto da 
Escola João da Silva Silveira na cidade de Pelotas e suas principais ações. 
 
Resumen:  
La reflexión de este trabajo procede de estudios vinculados a la investigación 
CAPES/INEP- Observatório da Educação do Campo ï PR, SC y RS. La propuesta de 
trabajo tiene como foco articular algunos principios bases para la investigación-acción 
en el contexto de la educación pública del campo, destacando la importancia del 
trabajo y de la historia. El punto de partida que sirve de base al texto son algunas 
pautas que se apoyan en el desarrollo de los sub-proyectos de investigación-acción 
desarrollados en el contexto de la escuela João da Silva Silveira en la ciudad de 
Pelotas y sus principales acciones.  
Palavras-chave: A Pesquisa-ação; Educação do Campo; Gestão, Letramento e 
relação Escola comunidade. 
Palabras-clave: Investigación-acción; educación del campo; Gestión; Letramento y la 
relación escuela comunidad 
 

EIXO 3. Organização do Trabalho Pedagógico nas Escolas Públicas da Educação 
Básica (Projeto Político Pedagógico, Gestão, Currículo, Avaliação, Cultura, Política de 
Acesso e Permanência). 
Introdução 
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A educação do campo consiste em uma concepção recente na história da educação 

brasileira, inicialmente articulada sob o marco dos movimentos sociais do campo, que 

nos últimos vinte anos tem se configurado como política governamental via programas 

de educação, primeiro com o PRONERA e recentemente o PRONACAMPO e 

PRONATEC139. 

Nesta perspectiva, o referencial metodológico da pesquisa constitui-se por meio da 

metodologia investigação ï ação, tendo como foco central a educação oferecida aos 

sujeitos que vivem e trabalham com a terra, conceituados, de modo geral, de 

camponeses. Definição nem sempre clara, mesmo a nós, pesquisadores, que 

identificamos esses sujeitos de forma difusa e até com certa complicação conceitual, 

como pequeno agricultor, agricultor familiar, trabalhador rural de pequena 

propriedade, trabalhador rural integrado, assalariado, precário ï ou seja, antes de 

camponês ï Trabalhador, especialmente sob a relação posta pela história entre 

Capital e Trabalho.  

É importante observar que a constituinte da Educação do Campo tem como foco 

central todos os sujeitos elencados acima, não de várias classes, mas de uma classe 

social congregada pelo trabalho, que tem como objetivo especial à emancipação dos 

sujeitos, sem perder de vista as relações sociais que transpassam a totalidade 

material, sob a dinâmica da sociedade de classes, e com a qual convivemos, inclusive 

dentro de um debate agrário ampliado e específico, como a questão da terra, sua 

função social e o papel da educação dentro deste contexto. 

Nesta dinâmica, o trabalho é central e princípio estruturante na compreensão dos 

sujeitos no campo da educação; se quisermos estabelecer uma leitura alargada dos 

processos da educação objetiva, como no caso da escola em questão. Ou seja, o 

trabalho como pressuposto transpassa a pesquisa em gestão da escola, na 

alfabetização e letramento e na relação escola comunidade, de forma a permitir ao 

pesquisador uma visão criteriosa das múltiplas relações sociais subjacentes ï na 

medida em que compreende a importância do trabalho como um mapa no diagnóstico 

                                            
139 O Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera), do Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária (INCRA), tem a missão de ampliar os níveis de escolarização formal 
dos trabalhadores rurais assentados. Ver: http://www.incra.gov.br/index.php/reforma-agraria-
2/projetos-e-programas-do-incra/educacao-no-campopronera. O Programa Nacional de Educação do 
Campo (Pronacampo), lançado em Março de 2012 pelo governo Federal via o ministério da educação, 
vai oferecer apoio técnico e financeiro aos estados, Distrito Federal e municípios para implementação 
da política de educação do campo. Ver: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=17608 ï Acessados em 
01/03/2013. 

http://www.incra.gov.br/index.php/reforma-agraria-2/projetos-e-programas-do-incra/educacao-no-campopronera
http://www.incra.gov.br/index.php/reforma-agraria-2/projetos-e-programas-do-incra/educacao-no-campopronera
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=17608
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e prognóstico do espaço geográfico humano140, sob a dialética de uma leitura crítica, 

mas também engajada para com a realidade, a história, e com a mudança de postura 

frente às contradições sociais e civilizatórias, na constituição de uma maior coerência 

entre o pensar e o fazer educativo na sua totalidade. 

Nesta visão, a metodologia pesquisa ï ação permite à pesquisa um caráter prático e 

efetivo, no qual se estima a construção e efetivação de um projeto em conjunto, entre 

professores e pesquisadores, escola e universidade, e do papel político da educação, 

especialmente dentro de uma sociedade dividida, sob o corte da luta de classes.  

Por estes motivos, parte-se da realidade objetiva da escola do campo, bem como das 

especificidades da realidade da escola em questão no que tange a gestão, ensino e a 

relação escola ï comunidade, na compreensão do contexto que demarca a educação 

da escola João da Silva Silveira ï no interior da cidade de Pelotas, e da preocupante 

realidade das escolas localizadas no campo na contemporaneidade, as quais tem 

reiteradamente apresentado baixo índice141 quanto à avaliação do desempenho 

escolar e do estigma de uma educação precária a sujeitos sem futuro, especialmente 

dos trabalhadores do campo. 

Dentro deste pressuposto, o texto se organizará pelo seguinte roteiro: primeiramente 

pela história da Escola Municipal João da Silva Silveira, segundo, pela reflexão do que 

é estruturante na pesquisa e suas principais ações no contexto e, por fim, as 

considerações finais.  

 

 

1. A história necessária 

 

 

O real é histórico, e sem ele, não se tem elementos materiais de compreensão da 

realidade como um processo histórico. Ou seja, sem história as coisas ficam sem 

ch«o, descoladas, como se dadas por natureza, sem origem material e ñsup®rflua se 

                                            
140 Sobre este campo de estudo Ver: Max Sore. Geografia Humana (Introdução) in: 
www.uff.br/geographia/ojs/index.php/.../article/.../130 - Acessado em 01/08/2013. Há outros autores 
renomados neste campo como: Josué de Castro, Milton Santos e David Harvey. 
141 O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) foi criado em 2007 para medir a qualidade 
de cada escola e de cada rede de ensino no Brasil. O indicador é calculado com base no desempenho 
do estudante em avaliações do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Educacionais Anísio Teixeira 
(INEP) e em taxas de aprovação. (Fonte: www.portal.inep.gov.br) - acessado em 01/03/2013. 

http://www.uff.br/geographia/ojs/index.php/.../article/.../130
http://portalideb.inep.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=1&Itemid=14
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houvesse coincid°ncia imediata entre a apar°ncia e a ess°ncia das coisasò (MARX, 

1994, p. 939). Movimento que nem no mundo natural é possível.  

Sob esta ótica, faz-se necessário lembrar que a história da educação brasileira tem 

sido marcada por uma dicotomia histórica entre um saber das elites, proprietários de 

terra, e um saber de adestramento para os trabalhadores, principalmente pelas suas 

matrizes de civilização organizada sob o prisma da colônia europeia, a partir do século 

XV. Ou seja, a educação no Brasil assenta-se sobre bases de um processo 

discriminatório entre as elites econômicas, detentoras do poder econômico-político e 

cultural, e os seus subordinados, processando-se assim a cisão, pela divisão social 

do trabalho, entre saber teórico e o saber prático ï mais precisamente uma relação 

hist·rica entre ñCapital e Trabalhoò. 

A partir desse lineamento fica mais claro falar da escola e de seu contexto. A Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Jo«o da Silva Silveira situa-se a vinte e um 

quil¹metro da sede do munic²pio, no interior da cidade de Pelotas - RS. Numa regi«o 

destinada ¨ agricultura familiar na sua origem, em terras de sesmarias no processo 

de ocupa«o portuguesa. Estima-se que a localidade, no passado, j§ havia sido 

habitada por grupos ind²genas charruas e minuanos.  

Por volta de 1910, comeou a explora«o das pedreiras locais por uma Cia Francesa, 

que extraia a pedra e remetia para a constru«o dos molhes na cidade de Rio Grande 

ï RS. Atividade que cessou por ocasi«o da 1Û guerra mundial, quando os franceses 

cessaram as atividades. 

Na d®cada de 1940, teve um nascente crescimento populacional, com a chegada do 

Batalh«o Ferrovi§rio que aproveitando a infraestrutura deixada pela companhia 

Francesa iniciou a explora«o mineral de granito, para a constru«o da via f®rrea entre 

Pelotas e Santa Maria, dando origem as pedreiras, e consequentemente na 

aglomera«o de trabalhadores como fora de trabalho na explora«o do min®rio.  

£ neste per²odo, fruto da Era Vargas142, que o ide§rio da industrializa«o se acampou 

no Brasil. Um exemplo desta possibilidade foi a constru«o sistem§tica das estradas 

de ferro, na perspectiva de ligar os centros metropolitanos e escoar os produtos 

prim§rios do interior.  Conforme o projeto pol²tico da escola de 1993: Outras 

empresas vieram se instalar no Monte Bonito para realizar a 

                                            
142 Nomenclatura dada aos sucessíveis anos de governo do Presidente da República Getúlio Vargas, entre 1930 até 1945. 



 

 971 

explora«o de granito nas pedreiras e, a cada nova companhia que  se instalava, 

ampliava-se o n¼mero de moradores na regi«o.  

Neste sentido, a cria«o das pedreiras neste local, e em muitas outras cidades 

brasileiras, articulava-se de forma estrat®gica para nova l·gica econ¹mica do Brasil. 

Inclusive a linha f®rrea, constru²da neste per²odo pelos militares, cruzava dentro da 

antiga pedreira, hoje ocupada em suas margens por um n¼mero expressivo de 

sujeitos, sendo parte deles, herdeiros deste processo hist·rico.  

£ dentro desta circunst©ncia material, que surge a escolariza«o e a funda«o da 

escola. N«o simplesmente como uma demanda, mas como uma pol²tica atrelada ao 

novo modo de produzir em expans«o no Brasil, a partir dos anos 1930. 

Na d®cada de 1980, cessaram-se as atividades de explora«o do min®rio, levando a 

uma progressiva ocupa«o irregular e sem estrutura adequada, por parte de muitos 

dos trabalhadores dispensados, e outros sujeitos. Hoje, o local se mescla com 

caracter²sticas urbanas143, dentro de um espao timidamente rural. Inclusive, 

observam-se caracter²sticas de periferia urbana, e progressivo empobrecimento dos 

sujeitos. Segundo o Projeto Pol²tico Pedag·gico (1992, p.2). 

 
 
 As atividades nas pedreiras cessaram na década de 80, causando 
desemprego para muitas famílias que dependiam desta atividade para 
sobreviver. Este e outros fatores, como o empobrecimento da população 
em nível nacional, contribuíram para que a comunidade, hoje, apresente os 
seguintes aspectos: 
- Lugar densamente povoado e sem infraestrutura básica 
(saneamento,  arruamento); 
- Principais atividades econômicas da população: safristas (pessoas que 
trabalham na indústria ou nas lavouras em safra de algum produto), 
operários que se deslocam para o trabalho na cidade, 
funcionários  públicos,  trabalhadores informais (em olaria, matos, 
construção civil), pequenos agricultores, feirantes e pequenos  comerciantes, 
sendo  a  renda  media de um salário mínimo por família; 
- Um grande número de famílias desempregadas, cuja situação se reflete 
diretamente  no comportamento social das crianças e jovens; 
- As formas de lazer mais freqüentes são os bailes, o futebol e as festas 
promovidas  pelas escolas e comunidades religiosas. As famílias com 
melhores condições econômicas vão buscar lazer na sede do município, pois 
na localidade não existem muitas opções; 
- A escola, em suas diferentes atividades acaba proporcionando momentos 
de lazer e cultura, além de educação. No entanto, a grande maioria não 
tem hábito de leitura e estudo; 
- A situação de carência econômica e a falta de uma ocupação produtiva de 
muitos, leva principalmente os jovens, a conviverem com a violência e os 
vícios. 

 

                                            
143 Sobre a questão da definição oficial de espaço urbano e rural. Ver. MARQUES, Marta Inez Medeiros. O Conceito de Espaço 

Rural em Questão. In: Terra Livre. São Paulo. Ano. 18, n.19. 2002, p. 95-112. 
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Quanto ao aspecto da relação urbano/rural, diríamos que possui um duplo caráter em 

sua identidade e função social. Em termos físicos, a escola se situa num espaço rural, 

em termos sociais se apresenta com características urbanas, não permitindo uma 

identificação clara; tanto subjetivas, quanto intersubjetivas.  

Compreender este contexto e promover ações que contemplem ambas as realidades 

respeitando as características e unindo conhecimentos demanda um desafio na 

formação do espaço educativo local. 

Segundo Sposito (2010), na obra ñA quest«o cidade-campo: perspectivas a partir da 

cidadeò: a ideia é enfocar as relações que se estabelecem entre cidade e campo e 

entre o urbano e o rural a partir da urbanização e dos espaços urbanos. Para a autora, 

não basta elucidar as diferenças existentes entre esses dois espaços, seu estudo 

requer a compreensão das relações e complementaridades que se estabelecem. 

Certos atributos, como concentração demográfica, diferenciação social e unidade 

espacial sempre estiveram relacionados às cidades e permanecem como marcas das 

cidades, embora com suas peculiaridades, de acordo com os diferentes modos de 

produção e em diversas formações sócio-espaciais. Propõe abordar a questão cidade-

campo a partir das descontinuidades territoriais. Reconhece a existência de um 

contínuo cidade/campo, de áreas de transição e contato entre esses espaços, que 

compartilham usos do solo, práticas sócio-espaciais e interesses políticos e 

econômicos associados ao mundo rural e ao urbano. Portanto, 

 
 

Parece-nos promissora a observação de novas práticas sócio-espaciais, de 
novas formas de habitat e de interação social, de novos conteúdos culturais 
que diferentes sujeitos sociais atribuem aos espaços em que vivem, 
independentemente de suas qualificações, como urbanos ou rurais, segundo 
os critérios que vínhamos adotando para essa adjetivação (SPOSITO, 2010, 
p. 129)144. 

 
 

Neste sentido, a problemática da relação urbano rural, não se limita tanto as 

qualificações objetivas que determinam estes espaços, mas as relações de novas 

interações sociais e do sentido que os sujeitos atribuem para os espaços, tanto na 

forma de produção, como os espaços em que vivem da descontinuidade e 

continuidade territorial.     

                                            
144 Consultar coletânea Cidade e campo: relações e contradições entre urbano e rural, organizada por Sposito & Whitacker 

(2010). 
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As consequências desta realidade, também descrita no Projeto Político Pedagógico, 

abrem espaço para muitas questões postas para escola, como o comportamento 

agressivo de muitos estudantes, o baixo desempenho escolar, a falta de sentido entre 

o que se ensina na escola e a vida objetiva dos sujeitos, situações que envolvem a 

saúde dos estudantes, o cuidado com os espaços da escola, bem como da 

importância das famílias na participação dos processos de alfabetização e letramento 

dos filhos.  

Porém, o Projeto Político Pedagógico da escola já tem mais de vinte anos. Neste 

período, não fora mais revisto ou reestruturado para as demandas e exigências do 

tempo, e das mudanças estruturais do contexto local. A pesquisa-ação, no contexto 

da escola, tem feito emergir de forma sistemática um debate fecundo, tanto da 

desconformidade com o contexto local, quanto ao foco deste documento como chave 

no processo da escola e da escolarização.  

A partir deste ponto, trataremos dos eixos estruturantes da pesquisa-ação. 

 

 

2. O ponto estruturante da pesquisa-ação: os eixos da pesquisa 

 

 

O ponto de partida define-se a partir das necessidades objetivas da escola e não da 

ideia do que a escola precisa. Sob este pressuposto, formulou-se o tema central dos 

subprojetos de pesquisa, o qual se localiza na gestão da escola, nos processos de 

ensino aprendizagem e na relação escola comunidade, especialmente das famílias na 

educação da escola.  Ou seja, compreender como a prática da escola concretiza seu 

objetivo, avaliação, métodos, conteúdos e cultura escolar, esta última entendida como 

conjunto de valores que orientam a prática dos sujeitos que atuam na escola na 

participação de todos em todos os espaços. 

A pesquisa tem tencionado pensar a escola, quais os principais problemas na 

organização do trabalho pedagógico e cultura escolar que interferem negativamente 

e também positivamente no processo da organização, ensino e aprendizagem e 

participação da comunidade.  

Neste sentido, a pesquisa vem se desenvolvendo com elementos de ordem externa à 

escola, como por exemplo, a pouca participação da família no processo de 
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aprendizagem dos alunos, mas também de ordem interna, como a gestão da escola 

e a educação objetiva nas séries iniciais, no que tange ao ensino. 

Neste ponto, a inten«o ® apresentar e estabelecer uma rela«o entre os tr°s 

subprojetos de pesquisa como eixos estruturantes, na compreens«o da pesquisa-

a«o na Escola Jo«o da Silva Silveira, tencionando na dire«o de um mapa da 

pesquisa, e suas principais interven»es objetivas, no que se refere ao 

desenvolvimento metodol·gico e suas a»es fundamentais, as quais ser«o 

apresentadas separadamente em suas especificidades. 

Antes de tudo, salienta-se que a continuidade do processo de pesquisa na escola 

Jo«o da Silva Silveira, enfrentou dificuldades, fruto do per²odo de greve dos 

professores e funcion§rios, na luta por melhores condi»es de trabalho dos 

profissionais da educa«o. Este movimento fora uma decis«o coletiva, na busca e 

consolida«o de direto inalien§veis, como o piso nacional dos professores e qualidade 

da educa«o. 

No retorno das atividades escolares, foi necessário readequar o calendário, alterando 

também todo o processo organizativo do núcleo do Observatório para as atividades 

programadas de estudo e intervenção.  

Neste contexto, os eixos se reorganizaram dentro da seguinte dinâmica: participação 

nas reuniões de início de ano letivo e de planejamento da escola, distribuição de 

instrumentos de pesquisa, reunião com pais, saída de campo com visitas e entrevistas 

com as famílias, observação em sala de aula, e participação em atividades da escola.  

A partir destes desdobramentos, em pesquisa e atividades com a escola, deu-se início 

à análise do acervo da biblioteca, discussão com professores acerca dos instrumentos 

de pesquisa, continuidade dos subprojetos na escola e dos principais problemas 

descobertos pela pesquisa 

Os movimentos de greve ocorridos durante o processo implicaram em atrasos na 

pesquisa, porém, viabilizaram a valorização do coletivo de alunos e professores como 

instância decisória que se apropria da escola de forma crítica, se estendendo ao 

interior da ação pedagógica, rompendo com as formas autoritárias de apropriação-

objetivação do saber (FREITAS, 1995. p.108). 

Dentro deste processo, tem se articulado a possibilidade de uma reflexão crítica da 

escola sobre os principais problemas na organização do trabalho pedagógico e cultura 

escolar, que interferem negativamente e também positivamente no processo ensino 
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aprendizagem. Ainda, se a escola está servindo como modelo de reprodução da 

sociedade capitalista ou faz um movimento contrário a este.  

Segundo Freitas, o trabalho pedag·gico ® organizado em dois n²veis: a) o trabalho 

desenvolvido em sala de aula e b) a organiza«o global do trabalho, enquanto projeto 

pol²tico pedag·gico da escola. Nesta vis«o mais ampla Freitas prop»e examinar as 

seguintes categorias: os objetivos gerais / avalia«o da escola (enquanto fun«o 

social); e o conte¼do / forma geral do trabalho pedag·gico da escola e a gest«o, 

afirmando que estas categorias modulam categorias mais espec²ficas, no interior da 

sala de aula, tais como: objetivo / avalia«o de ensino, conte¼do / m®todo de ensino 

(FREITAS, 1994, p.90).  

 

 

2.1 Da gestão 

  

 

Tem-se realizado trabalhos de coleta e análise dos dados junto aos professores 

quanto à gestão da escola, participação, dificuldades, sugestões que nos levaram a 

algumas indicações e críticas de melhorias, especialmente no que tange a escola e 

seus sujeitos. 

Segundo os professores a escola possui característica de periferia de cidade, com 

sujeitos de baixa renda, sem estrutura familiar adequada, problemas de saúde, déficit 

de atenção e carência afetiva. Correspondendo ao descrito no projeto político. 

Reconhecem que a escola mudou, cresceu no seu espaço físico e se aprimorou em 

recursos tecnológicos, mas os problemas postos pela sociedade permeiam as 

relações da comunidade, refletindo na escola e na forma como os sujeitos vivenciam 

o espaço escolar, como por exemplo, a competição, o conformismo, e até certo 

descaso com a educação e a coisa pública. 

Em vista disto, tornou-se importante analisar como a escola se organiza quanto às 

propostas de atendimento aos sujeitos da totalidade escolar, que passa diretamente 

pelo tipo de gestão escolar e como vai conduzir as ações necessárias para o 

desenvolvimento deste processo.  

No entendimento dos professores, a gestão democrática é aquela que é aberta ao 

diálogo com toda coletividade e orientada por meio do Projeto Político Pedagógico, 

ouvindo, atendendo, buscando soluções para os problemas para e com as pessoas.  



 

 976 

Entende-se que a escola possui este perfil de gestão, pois realiza ações que permitem 

a participação de todos com opiniões, sugestões, críticas, reflexões sobre as questões 

específicas da escola, partindo então deste processo para o planejamento diário e 

anual que são indispensáveis para o bom andamento do trabalho. 

A segunda questão, em torno da pesquisa-ação no contexto da escola, a partir do 

trabalho com professores e funcionários, fora da otimização, frente aos diferentes 

espaços e recursos utilizados na prática da educação na escola, como a biblioteca, o 

refeitório, palco de apresentações e quadra, no sentido de um levantamento da 

realidade e ações que venham resignificar os espaços e o material da escola.  

Mesmo tencionando numa caminhada em busca de qualificação da escola, ainda são 

muitas as dificuldades enfrentadas pela direção e pelos professores no desempenho 

de suas funções, pois está ligada diretamente ao comportamento dos sujeitos, 

professores, funcionários, estudantes e das políticas de educação postas para a 

escola. 

Algumas dificuldades estão relacionadas aos sujeitos, seja por parte dos professores 

e funcionários que não compreendem o seu papel frente à escola e a realidade 

objetiva, seja por parte dos estudantes, na desconcentração, desinteresse, falta de 

disciplina e entrosamento, que obriga a refazer com frequência algumas estratégias 

nos objetivos da educação oferecidas, mas também da pouca participação da família, 

ou da dificuldade por parte dos pais, fruto do analfabetismo, da falta de compreensão 

do papel da escola e da educação na formação dos sujeitos.  

Outra implicação está relacionada às políticas públicas postas para escola. Um 

exemplo disso é a inclusão de sujeitos com necessidades especiais, em turmas 

regulares, sem nenhum preparo dos profissionais de educação, das condições físicas 

e também do atendimento, sejam em termos psicológicos, terapêuticos, e de espaços 

objetivos para os sujeitos envolvidos. 

Este conjunto de implicações reflete de forma crucial na organização da escola e seus 

objetivos: seja no campo da indisciplina dos estudantes, dos equívocos na 

compreensão de espaço público, da pobreza e analfabetismo dos pais, da depredação 

do patrimônio público, ou da dispersão do grupo de professores.  

Em termos mais gerais, enquanto totalidade, estas implicações estão relacionadas a 

dois fatores analíticos: a política nacional de formação de professores, e a política de 

educação enquanto sistema, para além das políticas da administra«o ñzig-zag" como 

a definiu Luiz Antônio Cunha, quando,   
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[...] a cada quatro anos, na mudança de governo, os secretários de educação 
se sentem na obrigação de propor um novo plano de carreira, uma nova 
proposta curricular, o seu tipo de arquitetura escolar, as suas prioridades. 
Para ele, esse padrão administrativo traz algumas graves conseqüências 
para a rede pública de ensino: a impossibilidade de avaliar as políticas 
educacionais, que exigem um certo tempo para que os seus efeitos possam 
ser observados, e a desconfiança do professorado, que passa a desenvolver 
resistências ao "mudancismo", mesmo quando as propostas são "sadias e 
apropriadas (CUNHA, 1994, p. 25). 

 
 

A tendência nesta direção tem gerado muitos conflitos e contradições da gestão e do 

trabalho pedagógico na escola, especialmente do funcionamento autônomo e 

individual dos grupos mediante as regras da escola, como o descumprimento de 

horários por parte de alunos, funcionários e professores.  

Para dar conta deste conjunto de problemas e tendências; a escola tem desenvolvido 

diferentes projetos como: O Mãos Dadas, que é um exemplo de valorização do espaço 

escolar, como de aprendizagem e resgate do papel dos alunos e das famílias 

envolvidas. Este projeto tem proporcionado reuniões por turnos mais frequentes para 

planejamento, estudo, troca de experiências e crescimento pedagógico, bem como 

encontros mensais com as famílias com a finalidade de avançar na participação e 

envolvimento de todos nos processos da escola. Nos encontros mensais os temas 

discutidos desde dois mil e treze foram: conhecendo a escola do seu filho; Como a 

escola avalia; limites, para quê? Alimentação saudável; oficina de ervas de chás; 

participação da família na vida escolar de uma forma mais orgânica, não se limitando 

a participação de eventos festivos ou entrega de resultados de desempenho. 

A escola teve um ganho com a sala de recursos, pois é visível o avanço no cognitivo 

e afetivo, alunos sendo alfabetizados e entrando no mundo da escrita e leitura 

(autoestima elevada) de forma bem sucedida.  

Em termos gerais a escola proporciona uma estrutura básica necessária para a prática 

diferenciada, mas a criatividade e o envolvimento do professor em fazer, é o que faz 

a ação acontecer na prática, no processo de ensino e aprendizagem.  

Outra questão, é que a escola vem construindo um sistema de avaliação mais 

coerente e articulado por dentro de critérios equitativos que são um desafio no campo 

da avaliação, por meio do parecer descritivo.    

O parecer descritivo é um processo contínuo e diário, o aluno é observado na 

totalidade, no seu cognitivo, afetivo e social, através de diferentes instrumentos, onde 
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suas habilidades e capacidades são exploradas. Os conselhos são com a participação 

dos professores, coordenadores, atendimento especializado, apoio, projeto, quando o 

aluno deles participa. Neste conjunto de informações se dá a escrita sobre o processo 

do aluno, seu desempenho, necessidades e dificuldades. Nesta dinâmica, o professor 

organiza seu trabalho buscando soluções que ajudem no progresso do aluno. 

 
 

Segundo Hoffmann (2000), registrar significa estabelecer uma relação teório-
prática sobre as vivências, os avanços, as dificuldades, oferecendo subsídios 
para encaminhamentos, sugestões e possibilidades de intervenção para pais, 
educadores e para o próprio aluno. O registro constante permite uma 
observação mais fundamentada sobre o avanço dos alunos, revelando a 
trajetória da aprendizagem (o que aprenderam, como e o que falta a prender), 
estabelecendo pontos de chegada para cada período de avaliação. 

 
 

Este processo se deu primeiramente com as então primeiras e segundas séries, 

sendo ampliada com o tempo para as terceiras e quartas séries. No ano de 2009 todo 

ensino fundamental passou a ser avaliado por parecer descritivo. Nos anos iniciais 

este processo ocorreu de forma mais tranquila, já nos anos finais houveram muitas 

resistências, com a necessidade de encontros de estudos sobre o assunto, a fim de 

para estabelecer as formas deste novo processo avaliativo. Hoje ainda há os que 

preferem o sistema por notas mas a maioria entende que o parecer é para ajudar na 

promoção e não na retenção do aluno. 

O empenho nesta direção alinha-se em oferecer a comunidade uma educação de 

qualidade, não como paternalismo, mas como um direito assumido por todos. 

Segundo o Projeto Político Pedagógico (1992),  

 
 

Nossa proposta pedagógica baseia-se no desafio de oferecer uma escola 
pública de qualidade, onde todos tenham a oportunidade de aprender, 
constituindo-se num direito da cidadania, sendo então grande o compromisso 
assumido por todos: direção, professores, funcionários, pais e alunos. 

 
 

Frente a esta exigência e demandas da escola, algumas ações estão sendo feitas 

através do Programa Mais Educação, pois ao ficarem mais tempo na escola foi 

necessária uma organização de tempo e atividades da escola, onde os alunos estão 

aprendendo a organizar o seu próprio tempo, dentro das atividades e projetos 

oferecidos, como: banda, técnicas em artes plásticas, dança, música, estudos de 

recuperação (atendimento especializado), projeto Código da Paz, Mãos Dadas.  
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Estas ações, que decorreram de demandas da escola, viabilizaram a organização de 

seminários internos de formação com a participação de toda comunidade escolar, no 

ano de dois mil e nove: O primeiro tendo como motivação o tema da campanha da 

fraternidade; estabelecendo uma linha de ação para o ano letivo no desenvolvimento 

das diferentes atividades. O segundo tema é a família, objetivando a integração da 

família com a escola e vice-versa. O terceiro seminário, é de avaliação, dos processos 

e serviços da escola como um todo.  

Observa-se, que a organização destas atividades, por meio de seminários internos de 

formação para professores, funcionários e comunidade em geral, permitiu um amplo 

debate e aproximações de diferentes temáticas que vão desde a concepção de 

Educação do Campo, Alfabetização Letramento, Projeto Político, Ensino de nove 

anos, até as especificidades destas concepções e vínculos com as práticas objetivas 

da escola.  

Outra possibilidade, até então desconhecida por parte da escola, alavancada por este 

método de pesquisa e intervenção, deu-se por meio do conhecimento objetivo da 

realidade, através de saídas de campo para conhecer a realidade de vida dos alunos, 

as distâncias percorridas, as dificuldades enfrentadas para se chegar a escola, bem 

como a situação social dos diferentes espaços observados, e da intersecção entre 

rural e urbano, onde observou-se um significativo avanço do urbano antes 

considerado rural dentro deste espaço.  

Neste sentido, o conjunto dessas atividades tem permitido um novo olhar e 

comportamento, por parte dos diferentes sujeitos que compõe a escola em sua 

totalidade. 

Outra evidência deste movimento pode estar na participação das famílias, na vida 

escolar dos filhos, tencionando a gestão na criação de estratégias para maior 

efetividade da comunidade, nas questões de aprendizagem dos alunos. 

 
 

A integração da comunidade com a escola tem sido objeto de preocupação 
de várias pesquisas. Importa aqui destacar resumidamente apenas duas de 
suas dimensões: a primeira, mais lembrada nos estudos sobre 
democratização da gestão da escola, diz respeito à participação dos 
representantes da comunidade nos mecanismos de participação coletiva na 
escola; a segunda, menos enfatizada nesses mesmos estudos, refere-se à 
participação direta, presencial, dos pais ou responsáveis e demais usuários 
efetivos ou potenciais na vida da própria escola (PARO, 2001, p. 8) 
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Nesta perspectiva, reforça-se a potencialidade da gestão democrática da escola, que 

vai muito além da participação da comunidade no campo da alfabetização e 

letramento dos estudantes, mas também nos organismos de participação coletiva da 

escola, bem como a participação efetiva, direta e presencial, na  vida da comunidade 

escolar. 

A partir deste ponto, passamos para a explanação dos demais eixos, que tange a 

alfabetização e letramento e, por fim, a relação escola comunidade.  

 

 

2.2 Da alfabetização e letramento 

 

 

O segundo eixo da pesquisa desenvolve-se no processo de alfabetização e letramento 

nos anos iniciais quanto ao ensino e a aprendizagem. Dentre os objetivos está 

perceber como se dá a aquisição das habilidades de escrita e leitura. Considera-se a 

escrita um produto da cultura em que o indivíduo está inserido. Com isso, intensificou-

se nosso contato com a rotina escolar e com as atividades em sala de aula, a fim de 

tomar conhecimento das fragilidades existentes, as quais podem interferir, dificultando 

o processo de aprendizagem dos estudantes. 

Como já exposto anteriormente, a escola participou da greve dos professores e 

funcionários do município de Pelotas ï RS, o que resultou na alteração do calendário 

escolar e, consequentemente, na mudança de nosso planejamento de atividades 

elaborado pelo grupo inicialmente.  

Desse modo, o transcorrer da pesquisa se deu primeiramente com atividades de 

intervenção na escola, a começar com a participação em uma reunião com os pais / 

responsáveis dos alunos da turma escolhida para ser a pesquisada, a fim de 

evidenciar o trabalho do Observatório na escola. Nesta reunião, retomou-se o tema 

dos três subprojetos, explicando a dinâmica das visitações à escola e os objetivos da 

pesquisa. Percebeu-se que houve boa receptividade dos pais / responsáveis, os quais 

participaram efetivamente da reunião e contribuíram com propostas e dúvidas. No 

entanto, existiu um baixo número de presentes na reunião, comprovando a pouca 

participação dos pais em geral, no que tange as questões voltadas para o ensino dos 

alunos. 
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Especificamente, quanto ao subprojeto intitulado ñDificuldades de aprendizagem na 

alfabetiza«o e letramentoò, foram realizadas observações em sala de aula e também 

atividades envolvendo a turma pesquisada. Nessas observações, percebeu-se que as 

professoras, possuem um bom relacionamento com os alunos, o que permite maior 

participação dos estudantes nas atividades propostas. 

A respeito da aprendizagem das crianças, Magda Soares salienta a diferença entre 

letramento e alfabetização nesse processo:  

 
 

Da mesma forma, a criança que ainda não se alfabetizou, mas já folheia 
livros, finge lê-los, criança de escrever, ouve historias que lhe são lidas, está 
rodeada de material escrito e percebe seu uso e função, essa criança é ainda 
ñanalfabetaò, porque n«o aprendeu a ler e a escrever, mas j§ penetrou no 
mundo do letramento, já é de certa forma, letrada. Esses exemplos 
evidenciam a existência deste fenômeno a que temos chamado letramento e 
sua diferença deste outro fenômeno a que chamamos de alfabetização, e 
apontam a importância e necessidade de se partir, nos processos educativos 
de ensino e aprendizagem da leitura e da escrita voltados seja para as 
crianças, seja para adultos, de uma clara concepção desses fenômenos e de 
suas diferenças e relações (SOARES, 1999, p. 24 - 25).  

 
 

Como pontos específicos de observação, procurou-se verificar aspectos, como o 

número de alunos; o posicionamento das classes em sala de aula; a relação entre 

professora e alunos; o método de ensino e material didático utilizado pela professora 

em sala de aula; a recepção dos alunos ao método de ensino e ao material didático 

utilizado; a bibliografia empregada pela professora; as atividades propostas pela 

professora; o trabalho com a oralidade e com a leitura; a teoria e teóricos em que a 

professora se baseia; as possíveis dificuldades dos alunos na aprendizagem. 

Com as observa»es em sala de aula foi poss²vel identificar que os alunos que 

apresentam menor desempenho s«o dispersivos e ap§ticos, demonstram cansao e 

dificuldade em se concentrar para realizar as tarefas, desviando a aten«o e com 

pouca progress«o na aquisi«o da leitura e da escrita, al®m de insegurana nas 

demais habilidades apresentadas. 

Apesar destes fatores, demonstram reconhecer h§bitos de vida saud§veis, alguns 

possuem bom dom²nio corporal nas aulas de educa«o f²sica, desenham, pintam, 

recortam; demonstrando facilidade, e condi»es de melhorar seu rendimento escolar, 

por®m alguns deles foram encaminhados ¨s aulas de apoio, onde se possibilitou uma 

melhora no desenvolvimento do ensino aprendizagem desses sujeitos. Todavia, tem 

se identificado que o processo de uma escola democr§tica ® muito mais que 
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instrumentos, ou espaos apropriados de educa«o, ela envolve a compreens«o da 

totalidade dos sujeitos que s«o seres sociais, econ¹micos, hist·ricos e culturais. 

Após as observações realizadas foram colocadas para a professora da turma todos 

os pontos verificados, a fim de que a análise dos dados se desse em conjunto. Nesse 

sentido é que se dá uma das principais características da presente pesquisa: a 

intervenção-ação, ou seja, a intervenção diretamente ligada à prática escolar e 

realizada junto ao corpo docente da escola. Acredita-se que é apenas desta maneira 

que será alcançado o objetivo maior deste subprojeto, que é reverter o quadro de 

dificuldades no processo de alfabetização e letramento.  

Outro ponto destacável deste subprojeto está no trabalho de incentivo e exercício da 

leitura e revitalização da biblioteca da escola. Assim, a partir das respostas aos 

questionamentos quanto às necessidades da escola, no que se refere ao letramento, 

concluiu-se sobre a necessidade de reorganizar a biblioteca como espaço específico 

para leitura, retirando dela outras funções que até então lá aconteciam. Primeiramente 

constatou-se um grande número de livros danificados e outros extremamente novos, 

providos pelo MEC, sem uso, no interior de caixas. Tal constatação preocupou-nos, 

além disso, a biblioteca da escola não era utilizada como espaço de leitura e 

conhecimento, seu uso, muitas vezes, ficava restrito a exibição de DVD para os 

alunos, ou, até mesmo, ao depósito de materiais diversos.  

Com isso, inseriu-se ao subprojeto a reativação da biblioteca da escola João da Silva 

Silveira, com uma demanda importante e de caráter emergencial. Assim, foi realizado 

na escola, sob a coordenação de professores e contando com o auxilio dos alunos um 

trabalho em conjunto, a fim de revigorar a biblioteca. Tivemos também a assessoria 

de uma bibliotecária, a qual orientou-nos no decorrer deste trabalho que realizou-se 

no primeiro semestre de 2014. Foram realizadas modificações quanto à distribuição 

de móveis, também a retirada do aparelho de TV e DVD, e o registro e catalogação 

das obras disponíveis neste ambiente. Visando o seu uso para a leitura, no sentido de 

resignificar a função social deste espaço no âmbito da escola pública.  

Com isto, o subprojeto ñDificuldades de aprendizagem na alfabetização e no 

letramentoò visa, por meio de práticas efetivas na escola, incentivar a leitura e a escrita 

nos alunos, além de proporcionar o gosto pela leitura e escrita, exercitando o senso 

critico e criativo dos estudantes. Após a reorganização do espaço físico da biblioteca 

foram realizadas pequenas formações com professores e alunos enfatizando o valor, 
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utilização e funcionamento deste espaço, bem como a importância do hábito da leitura 

para a sua própria formação. 

No que diz respeito às mudanças feitas na biblioteca, já é visível nos alunos o 

entusiasmo e a curiosidade em contemplar este novo espaço. Isso se percebe no 

aumento do número de visitas a este ambiente.  

Sabe-se que a biblioteca tem um papel fundamental no incentivo à leitura e, 

consequentemente processo de letramento do aluno, por isso o subprojeto tem 

buscado aproximar alunos e professores deste ambiente, principalmente os alunos 

dos anos iniciais, uma vez que é necessário que desde o início do processo de 

alfabetização a leitura esteja presente não apresentando somente um valor técnico, 

sendo utilizada apenas para a avaliação de pronúncia ou capacidade de decifração 

de letras da escrita, mas acima de tudo exercitando o senso crítico e criativo dos 

alunos. 

 

 

2.3 Da relação escola-comunidade 

 

 

O terceiro eixo da pesquisa organiza-se na compreensão do processo da Relação 

Escola Comunidade, por meio do subprojeto, A Realidade dos estudantes: o contexto 

familiar nas dificuldades de aprendizagem.  

O termo escola-comunidade não é consensual, mas reflete, segundo (GHON, 2004, 

p. 51) a ñintegra«o da escola com a comunidade localizada no territ·rio de seu 

entornoò. Al®m da possibilidade, enquanto hip·tese, ñda participação das famílias e 

de outros membros da comunidade educativa abre a possibilidade de intervir nas 

decis»es e funcionamentoò (GHON, 2004, p. 51) da escola. 

Nesta perspectiva, a pesquisa envolveu-se em um levantamento te·rico, atrav®s de 

leituras e obras que abordavam o tema de maneira espec²fica, a fim de obter o devido 

embasamento te·rico e bibliogr§fico.  

Desta forma, pensando no contexto familiar, as condi»es socioecon¹micas de um 

indiv²duo podem alterar a qualidade e desenvolvimento da educa«o desse sujeito, 

levando-o muitas vezes ¨ evas«o escolar, de acordo com Oliveira e Montenegro, em 

Panorama da Educa«o do campo, 
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A reflexão sobre o acesso e a qualidade da oferta da educação do campo 
brasileiro, a partir da análise dos dados divulgados pelo censo escolar- (barra) 
INEP 2006, tem nas desigualdades sociais um problema evidente. A 
caracterização e a compreensão dessas desigualdades são essenciais para 
desencadear ações capazes de mudanças na realidade educacional 
brasileira e, especificamente, na educação do campo (OLIVEIRA; 
MONTENEGRO, 2010, p. 47). 

 
 
Há algum tempo atrás a educação era desenvolvida com um viés idealista, não 

permitindo assim que se conhecesse a realidade, neste sentido Vasconcellos fala que 

 
 

Ao que parece desejava-se deixar a escola fora desse contexto, como se 
fosse instância pura formadora do homem, fora dos conflitos, fora das 
determinações e, conseqüentemente, fora da história. Com o advento da 
escola nova, houve um avanço em termos de preocupação com a realidade, 
mas que acabou ficando limitado ao conhecimento da dimensão psicológica 
do aluno (...) (VASCONCELOS, 2006 p. 104).  

 
 
As dificuldades no processo de ensino e aprendizagem podem não ter uma causa 

única, elas podem ser determinadas por vários fatores, e é deste pressuposto que 

partimos para realizar a pesquisa, buscando encontrar possíveis respostas para o que 

vem causando as dificuldades de aprendizagem dos alunos desta escola. As 

dificuldades muitas vezes podem estar relacionadas com problemas familiares, 

condi»es socioecon¹micas e culturais, ñdislexiaò145, entre outros fatores. Na maioria 

das vezes é o professor quem identifica que os alunos estão enfrentando dificuldades, 

pois ele é o primeiro a perceber seu desenvolvimento escolar, sua autoestima e seu 

humor perante as atividades, a motivação e incômodo com as tarefas; essas crianças 

podem se autodeterminar incapazes de realizar aquela tarefa, a falta de estimulo 

muitas vezes contribui para isto, levando o aluno a frustrar-se.  

Levando em consideração que cada pessoa tem um desenvolvimento próprio, no seu 

tempo, a família tem um papel fundamental no processo de ensino-aprendizagem, 

pois é ela quem deve proporcionar bases para que o aluno tenha um melhor 

desempenho, tais como146: fazer o dever de casa, determinando horários para que 

isto aconteça; auxiliar nas atividades; acompanhar o desempenho do aluno 

procurando a escola e a professora; valorizar o que a criança sabe fazer, para que ele 

                                            
145 É um transtorno que se caracteriza pela dificuldade de decodificar símbolos, ler, escrever, etc. (mais 
informações em: http://www.brasilescola.com/saude/dislexia.htm). 
146 Essas considerações partiram de conversas na escola com professores, e com os pais dos alunos 
da turma pesquisada. 
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tenha autoestima, e possa por vontade própria melhorar nas atividades que não sabe 

fazer.  

Segundo Miguel e Braga, 

 
 

[...] a aprendizagem é um processo individual, porque cada um tem um jeito 
de apropriar-se do conhecimento, o que acontece desde o nascimento e se 
estende por toda a vida. A aprendizagem envolve pensamento, afeto, 
linguagem e ação. Esses processos precisam estar em harmonia para que o 
sucesso seja obtido, e a família tem papel essencial e indispensável nesse 
processo (MIGUEL; BRAGA, s/d, p. 7). 

 
 

O papel da família se revelou importante no processo da pesquisa, especialmente 

durante a aplicação dos instrumentos e busca dos dados por meio de entrevistas entre 

2012 e 2014. Das famílias selecionadas para o entendimento de fatores externos no 

desenvolvimento do ensino e aprendizagem, identificou-se que boa parte dos pais dos 

sujeitos em questão é analfabeta.  

Portanto, frente à literatura e a prática efetivamente desenvolvida pela escola, e a que 

necessita ser desenvolvida, surge uma contradição objetiva entre o aconselhável e a 

realidade mesma, marcada pela história e também pela continuidade do 

analfabetismo para as camadas populares do campo, mesmo com as ditas políticas 

públicas que estão sendo articuladas hoje para o campo. Nesse subprojeto, como se 

vê, os desafios se apresentam como sendo grandes. Apesar dos esforços realizados 

pela escola, o trabalho em andamento indica que, nessa relação, há muito avanços 

urgentes serem concretizados. 

 

 

Considerações finais 

 

 

Pode-se, a partir do escrito, sintetizar dizendo, que a pesquisa sob o enfoque 

metodol·gico da pesquisa-a«o numa escola do campo na cidade de Pelotas entre o 

ano de 2012 e 2014 foi marcado pelas observa»es em sala de aula, a fim de 

compreender como se d§ o processo de ensino e aprendizagem dos alunos no 

ambiente escolar e da concep«o que a comp»e. Juntamente com isso, realizaram-

se visitas ¨s casas das fam²lias de alunos que apresentavam maior e menor 

desenvolvimento, junto a essas visitas realizaram-se entrevistas com os pais ou 
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respons§veis pelos alunos, no sentido de compreender a rela«o da fam²lia, no 

desempenho dos estudantes focados pela pesquisa e as condi»es socioecon¹micas 

e culturais das mesmas. Ainda, foi realizado pelo grupo uma ñSa²da de Campoò para 

conhecimento do entorno da escola e da realidade em que vivem os alunos. 

O estudo e trabalho que o núcleo de pesquisa da escola vem realizando; indica que 

pensar a educação pela dinâmica de uma sociedade capitalista, remete a utilização 

dos espaços educacionais para manutenção da lógica do capital, tratada como 

mercadoria que oferece seus serviços a uma classe dominante. Os processos de 

ensino e aprendizagem refletem a segregação da cultura e do conhecimento, falta de 

condições mínimas de trabalho do professor que vende sua força de trabalho por 

pouco e sem espaços ou tempos para refletir sobre sua prática. (VITÓRIA, F.B; 

FONTANA, C; NOGUEIRA, V, S, 2012, p. 12). 

Neste contexto, o cerne da pesquisa-ação é interferir e comungar com a escola, 

tencionando e especialmente contribuindo com a escola, no ver e rever o papel da 

escola pública na educação dos filhos da classe trabalhadora. Isso, a partir de uma 

visão mais ampliada da realidade, na articulação das partes como um todo 

estruturado, mesmo se estabelecendo tecnicamente por meio de eixos, que aqui não 

são partes isoladas, mas estruturantes na compreensão da escola, do ensino e da 

comunidade, como papel crucial na possibilidade do reinventar a educação pública do 

Estado, que não é tranquila, mas que está em disputa dia após dia. 

Portanto, o projeto de pesquisa, via o Observatório da Educação, do campo, na 

escola, tem se esforçado na direção da abertura de caminhos para um processo de 

discussão, análise e demanda para e com a realidade escolar, articulando ações que 

busquem adequar o ensino e estabelecer novas relações sociais e educacionais para 

o contexto da escola pública no campo na Região Sul do Brasil. 
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ñO princ²pio da Inclus«o Escolar ® a certeza de que Todos t°m o direito 
de pertencer, de que necessitamos compreender e aceitar as 
diferenasò. (PAROLIN, 2006, p. 29). 

 

Resumo 

 
Neste artigo estamos apresentando um histórico da construção do debate da 
Educação do Campo no Brasil. A construção da Educação do Campo ocorreu devido 
à característica de exclusão social e educacional existente historicamente no campo 
brasileiro. No combate a esta exclusão, os movimentos socioterritoriais camponeses, 
que já vinham travando uma luta constante pela/na terra, passam a lutar também por 
uma Educação condizente com sua realidade. Nossa intenção é o de investigar os 
processos de Inclusão no ensino regular, integrado ao debate da Educação do 
Campo. Partimos do princípio de que a Educação é um direito de toda população, 
incluindo, assim, as pessoas com deficiência. Em nossa pesquisa obtivemos dados a 
partir de uma experiência realizada no ñCentro de Promo«o para Inclus«o Digital, 
Escolar e Socialò (CPIDES) na Universidade Estadual Paulista. Nossa proposi«o 
central é a utilização das Salas de Recursos Multifuncionais para trabalhar com 
educandos com alguma deficiência.  
 

Abstract 

 

In this paper we present a history of the construction of the debate of Countryside 
Education in Brazil. The Construction of Countryside Education was due to the 
characteristic of existing social and educational exclusion historically in the Brazilian 
countryside. In combating this exclusion, the socio-territorial movements peasants, 
that were already waging a constant struggle for/in the land, begin to also strive for a 
befitting Education with its reality. Our intention is to investigate the processes of 
inclusion in regular education, integrated into the discussion of Countryside Education. 
We are assuming that education is a right for all people, thus including people with 
disabilities. In our research we obtained data from an experiment conducted in the 
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"Promotion Center for Digital Inclusion, Social and School" (CPIDES) in São Paulo 
State University. Our central proposition is the use of Rooms Multifunction Resources 
for working with students with disabilities.  
 

Resumen 
 
En este trabajo se presenta una historia de la construcción del debate de la Educación 
del Campo en Brasil. La construcción de la educación del Campo era debido a la 
característica de la exclusión social y educativa existente históricamente en el campo 
brasileño. En la lucha contra esta exclusión, los movimientos socio-territorial 
campesinos, que ya estaban librando una lucha constante por/en la tierra, se 
esforzarán también por una educación coherente con su realidad. Nuestra intención 
es investigar los procesos de inclusión en la educación general, integrados en la 
discusión de Educación del Campo. Suponemos que la educación es un derecho de 
todas las personas, incluyendo, por lo tanto, las personas con discapacidad. En 
nuestra investigación hemos obtenido los datos de un experimento realizado en el 
"Centro de Promoción para la Inclusión Digital, Social y la Escuela" (CPIDES) en la 
Universidad de Estado de São Paulo. Nuestra propuesta central es el uso de Salas de 
Recursos de Multifunción para trabajar con los estudiantes con discapacidades. 
Palavras-Chave: Educação do Campo. Educação Inclusiva. Salas de Recursos 
Multifuncionais 
Keyword: Field Education. Inclusive Education. Rooms of Multifunction Resources 
Palabras-Clave: Educación del Campo. Educación Inclusiva. Clase de Recursos de 
Multifunción 
 

EIXO 3. Organização do Trabalho Pedagógico nas Escolas Públicas na Educação 
Básica (Política de acesso e permanência).  
 

 

Introdução 

 

 

Nossa intenção é o de investigar os processos de Inclusão no ensino regular, 

especificamente e juntamente, com a Educação do Campo e compreender quais são 

as dificuldades dos educadores em lecionar Geografia para os mesmos.  

Neste artigo estamos apresentando um histórico da construção do debate da 

Educação do Campo no Brasil. A construção da Educação do Campo ocorreu devido 

à característica de exclusão social e educacional existente historicamente no campo 

brasileiro. No combate a esta exclusão, os movimentos socioterritoriais camponeses, 

que já vinham travando uma luta constante pela/na terra, passam a lutar também por 

uma Educação condizente com sua realidade. Este fato permite que consideremos 

que a Educação do Campo está diretamente ligada com as disputas territoriais do 
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campesinato com o capital, pois a territorialização do agronegócio significa a 

desterritorialização do campesinato e, logo, da Educação do Campo. A 

territorialização do campesinato é a territorialização da Educação do Campo. É 

necessário disputar territórios com o capital para se efetivar a Educação do Campo. 

Vamos ressaltar neste artigo o discurso democrático no que diz respeito da ideologia 

da inclusão. No Brasil, este debate ainda é muito recente, e para fazer tal 

entendimento dessa reflexão se faz necessário a discussão de outra debate relevante 

que são a utilização das salas de recursos multifuncionais na educação especial da 

perspectiva inclusiva. Partimos do princípio de que a Educação é um direito de toda 

população, incluindo, assim, as pessoas com deficiência. 

Apesar de ser grande o desafio de encontrar as soluções que respondam a questão 

do acesso e permanência desses estudantes em sala de aula das escolas, 

compreendemos que poderemos através dessa pesquisa levantar questões e 

contribuir na elaboração de conjecturas para a construção de uma Educação 

Geográfica que, de fato, atenda as especificidades dos educandos também da sala 

de aula da área rural. 

Em nossa pesquisa obtivemos dados a partir de uma experi°ncia realizada no ñCentro 

de Promo«o para Inclus«o Digital, Escolar e Socialò (CPIDES) na Universidade 

Estadual Paulista ñJ¼lio de Mesquita Filhoò campus de Presidente Prudente/SP por 

meio do Grupo de Pesquisa ñAmbientes Potencializadores para Inclus«oò (API).  

 

 

A EDUCAÇÃO DO CAMPO E A SUA HISTÓRIA 

 

 

A construção de um novo projeto de Educação do Campo está relacionada com a 

junção de algumas entidades que em 1998 formaram a Articulação Nacional Por Uma 

Educação Básica do Campo. Estas entidades que promoveram este movimento 

foram: CNBB, o MST, a Unicef, a Unesco e a UNB através do Grupo de Trabalho e 

Apoio à Reforma Agrária (GTRA). A primeira conferência denominada Por uma 

Educação Básica do Campo ocorreu em Luziânia/GO em 1998 (NASCIMENTO, 

2003; FERNANDES, 2004).  Uma das principais concepções defendidas nesta 

conferência foi à necessidade de visualizarmos o campo como parte do mundo e não 

como aquilo que sobra além das cidades. Então, os sem-terra foram pensando essa 
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questão e discutindo-a com os povos do campo: camponeses, quilombolas e 

indígenas e ficou esboçada essa assertiva nessa Conferência Nacional Por uma 

Educação Básica do Campo de 1998. Era necessário, primordialmente, estabelecer a 

importância que tem o campo para a partir daí refletirmos acerca de uma Educação 

do Campo (FERNANDES, 2004).  

O primeiro motivo que dá início para a luta pela conquista de uma Educação do Campo 

é a realidade de exclusão no qual vivem os moradores do campo. Exclusão esta que 

fez com que os povos do campo147 (indígenas, quilombolas, ribeirinhos, camponeses 

etc.) ficassem a margem dos avanços conquistados na educação pública. Carlos 

Rodrigues Brandão relata as condições precárias das escolas existentes nas regiões 

rurais.     

 
 
É complicado vislumbrar aquilo a que se dá o nome de escola, em uma 
região rural onde um pouco mais de chuva no domingo impede o exercício 
das aulas na segunda-feira. [...] tudo o que há são pequenas construções de 
uma ou duas salas, encravadas em terras cedidas de sítios e fazendas: 
escolas isoladas e escolas de emergência, onde o qualificador dos 
próprios nomes oficiais dispensa qualquer outro adjetivo. [...].  (BRANDÃO, 
1999, p.18, grifo do autor) 148. 

 
 

A realidade dos moradores do campo foi sempre de uma educação que não 

ultrapassava as séries iniciais do ensino fundamental. E a situação ainda era mais 

grave com relação aos sem terras. Havia (ainda há) uma grande quantidade de 

analfabetos no campo. A educação sempre esteve à margem da população excluída 

do campo (BATISTA, 1995). Tendo em vista que na sociedade capitalista a leitura e a 

escrita são instrumentos de status e poder, quase sempre é considerada um privilégio 

das classes dominantes, consequentemente as classes subalternas têm poucas 

oportunidades de dominar os c·digos da cultura letrada, ficando submetidos a ñ[...] 

priva«o absoluta ou quase absoluta de s²mbolos e objetos da cultura letrada [...]ò. 

(BRANDÃO, 1999, p. 35). 

A pesar de estudos e dados de censos mostrarem uma expansão quantitativa do 

acesso à escola, ainda é alto as desigualdades sociais e regionais. Existe um índice 

elevado do número de analfabetos, principalmente nas regiões Norte e Nordeste. 

                                            
147 Os povos do campo podem ser pensados como sinônimo das classes territoriais ou sujeitos com 
identidade territorial. Apesar de reconhecermos a diversidade de sujeitos existente no campo, nosso 
recorte analítico é o campesinato. Este pensado como um modo de vida e uma classe social que se 
recria na contradição do desenvolvimento capitalista enquanto uma relação não-capitalista. 
148 Pesquisa realizada por Carlos Rodrigues Brandão (1999) na região do Alto Paraíba. 
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Grande parte desta população analfabeta ou com baixa escolaridade são moradores 

do campo (PAIVA, 2004). No campo, cerca de 45% das crianças de 4 a 6 anos e 10% 

de 7 a  14 anos não frequentavam a escola em 2000. Três em cada dez jovens ou 

adultos que moravam nas áreas rurais eram analfabetos. Dos jovens entre 15 e 24 

anos havia quase um milhão de analfabetos (IBGE, 2000 apud ANDRADE; DI 

PIERRO, 2004). Os principais motivos apontados como a causa desses números 

negativos s«o pela ñ[...] inexistência de centros educativos próximos à moradia, 

pela falta de transporte escolar ou porque as miseráveis condições de vida de suas 

famílias lhes impunham trabalhar em casa ou na roça desde muito cedo. [...]ò. 

(ANDRADE; DI PIERRO, 2004, p. 19, grifo nosso). 

A ausência de políticas públicas demonstra a forma de tratamento desigual e 

discriminatório com relação à população do campo. Esta ação negligente do Estado 

acarretou em problemas educacionais que perduram há séculos como: 

analfabetismo; crianças, adolescentes e jovens fora da escola, sem escolas; 

defasagem idade-série; repetência e reprovação; conteúdos inadequados; 

problemas de titulação, salários e carreira dos seus mestres e um atendimento 

escolar, na maioria das vezes, reduzido a quatro primeiras séries do ensino 

fundamental (ARROYO; CALDART; MOLINA, 2004).  

O princípio básico, portanto, para defendermos a necessidade da construção de uma 

Educação do Campo é o fato de estarmos partindo do pressuposto de que houve um 

processo histórico de exclusão dos habitantes do campo do processo educativo 

formal público. A falta de uma política pública direcionada a atender as necessidades 

educacionais dos moradores do campo foi um dos fatores que influenciaram a 

existência de uma grande quantidade de analfabetos presentes no campo.  

O campo, também, foi durante muito tempo esquecido pela universidade. A produção 

científica acerca do campo era bastante precária. Esta realidade começa a ser 

modificada quando os movimentos socioterritoriais camponeses começam a se 

manifestar em escala nacional. As pesquisas que tratavam acerca da educação nas 

áreas rurais eram uma minoria comparada com as pesquisas de educação urbana.  

O movimento ñPor Uma Educa«o do Campoò nasce para combater esta realidade 

de descaso. Descaso este tanto da Universidade quanto do Estado. O movimento Por 

Uma Educação do Campo começa a exigir dos órgãos governamentais o incentivo a 

políticas públicas e o financiamento de pesquisas relacionadas às questões 

educacionais no campo.  
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O silenciamento, esquecimento e até o desinteresse sobre o rural nas 
pesquisas sociais e educacionais é um dado histórico que se tornava 
preocupante. Por que a educação da população do campo foi esquecida? Um 
dado que exige explica«o: ñsomente 2% das pesquisas dizem respeito a 
questões do campo, não chega a 1% as que tratam especificamente da 
educa«o escolar no meio ruralò. O movimento Por Uma Educação do 
Campo nasceu para denunciar esse silenciamento e esquecimento por parte 
dos órgãos governamentais, dos núcleos de financiamento e estímulo à 
pesquisa, dos centros de pós-graduação e dos estudiosos das questões 
sociais e educacionais. (ARROYO; CALDART; MOLINA, 2004, p.8, grifo 
nosso). 

 
 

A exclusão social e educacional dos moradores do campo tem que ser entendida 

historicamente. No Brasil, a força da ideologia dominante, composta pelas oligarquias 

agrárias que imperam desde o Brasil colonial, defendia o discurso de que aprender a 

ler e a escrever para os camponeses era inútil e supérfluo. O argumento era o de que 

a natureza do trabalho camponês (produção de alimentos a partir manejo com a terra 

para sua subsistência e a venda de excedentes para a população urbana) não 

prescindia de formação escolar nenhuma. O próprio modo de vida camponês, a priori, 

era a justificativa para a negação do acesso a educação para os mesmos.  

O que a ideologia das classes dominantes do campo pretendia com este argumento 

era naturalizar as desigualdades sociais e mascarar as diferenças de condições de 

acesso à educação formal. Estavam difundindo a ideologia de que pensar, ler, 

escrever e refletir é algo necessário e possível somente à elite dominante.  Este é um 

exemplo da ideologia dominante introduzida na cabeça do oprimido (FREIRE, 1983). 

O camponês hospedava esta ideologia do opressor e passou a acreditar que a 

educação não era necessária para ele. Dito de outra forma: 

 
 
A situação da educação no meio rural brasileiro sempre foi tratada com 
descaso pelas oligarquias rurais que se constituíram como força 
hegemônica na sociedade desde as Capitanias Hereditárias [...]. Não se 
pode negar uma dura realidade de exclusão historicamente formada pelas 
classes dominantes ligadas ao meio rural. Neste sentido, torna-se 
necessário desvendar as representações simbólicas de cunho ideológico 
que foi se formando na consciência dos camponeses/as onde a educação 
foi vista como um processo desnecessário para aqueles/as que estavam 
emergidos num mundo onde ler, escrever, pensar e refletir não tinha 
nenhuma utilidade e serventia. Assim, trabalhar na roça, criar cultura a 
partir do manejo com a terra, estar inteiramente ligado ao ecossistema do 
mundo campesino, era condição, sine qua non para não se ter acessibilidade 
ao mundo do conhecimento. (NASCIMENTO, 2003, p. 2, grifo nosso). 
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A história do Brasil é construída a partir de uma tradição política autoritária, 

oligárquica, patrimonialista e burocrática. Devido a esta característica histórica, o 

Brasil sofre de profundas desigualdades sociais, dentre elas, o analfabetismo. Nas 

palavras de Sonia M. S. Azevedo de Jesus: 

 
 
O Brasil é um país que tem se organizado por uma sociedade de longa 
tradição política autoritária, com base em um modelo de dominação 
oligárquico, patrimonialista e burocrático. Temos então um Estado com 
características políticas e culturais marcadas pela marginalização social e 
política das classes populares, ou sua integração por meio do populismo; a 
restrição da esfera pública e a privatização dos bens sociais e culturais pelas 
elites dominantes. Com essa tradição, a sociedade brasileira chegou ao 
século XXI sofrendo de profundas desigualdades sociais, na qual a fome, o 
analfabetismo, a violência urbana e rural, a perda dos direitos, entre outros 
problemas, revelam o sentido de Estado liberal controlador e autoritário com 
predominância sobre a sociedade civil. (2004, p.89).  
 

 

De acordo com Claudemiro Godoy do Nascimento (2003), com o objetivo de manter 

o status quo, as elites dominantes sempre negaram o direito à educação para os 

povos do campo. Quando ofereceriam uma educação era sempre voltada para a 

submissão. Este fato ocorreu desde o período colonial onde, a partir dos missionários 

católicos, a educação foi pensada para os indígenas de maneira a domesticá-los, 

torná-los mais dóceis e passivos para facilitar sua escravização. Era uma educação 

colonizadora que seguia a lógica do capital mercantilista-imperialista.   

Um dos objetivos dessa educação era difundir a ideologia dominante que impunha a 

estes sujeitos, como pensar, para que pensar, como pensar e o porquê pensar. Houve 

neste processo, a constituição de uma representação ideológica dos camponeses 

como se fossem sujeitos ignorantes e facilmente manipuláveis. Estas representações 

acabaram sendo aceitas pelos próprios camponeses. Assim, a educação direcionada 

para o espaço rural sempre teve a intenção de difundir os interesses dominantes. 

Sempre foi uma escola adestradora e não emancipatória. Além do que, a educação 

rural se reduzia à escolinha da roça isolada de classes multiseriadas. 

Esta escola que estava no campo não era uma escola do campo, uma escola do 

território camponês. Era uma escola ligada a um modelo pedagógico domesticador 

de tradição ruralista de dominação. A escola do campo tem como referência teórica-

política-ideológica-cultural as experiências dos movimentos socioterritoriais 

camponeses.  Como explica Bernardo Mançano Fernandes:  
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[...] as diferenças entre escola no campo e escola do campo são pelo 
menos duas: enquanto escola no campo representa um modelo pedagógico 
ligado a uma tradição ruralista de dominação, a escola do campo 
representa uma proposta de construção de uma pedagogia, tomando como 
referências as diferentes experiências dos seus sujeitos: os povos do 
campo. (2004, p. 142, grifo nosso).  

 
 

Essa escola que estava no campo, mas que era uma escola ligada tradição ruralista 

da dominação, preparou o camponês para a subordinação ao capital de uma forma 

domesticadora e alienante. O resultado do processo de territorialização do capital no 

campo e urbanização acelerada, intensificada por uma educação rural domesticadora, 

foi o de desterritorialização de muitos camponeses e sua transformação em 

moradores de periferias urbanas, trabalhadores assalariados urbanos e bóias-frias. 

Em outras palavras (BATISTA, 1995; CAMACHO, 2008). 

Faz-se necessário rompermos com esta ideologia dominante presente no Estado e na 

Universidade de que a educação oferecida para os povos do campo não tem 

necessidade de ter boa qualidade, bastando ¨s ñprimeiras letrasò. Como j§ explicitado, 

esta concepção é produto do discurso dominante de que o camponês não necessita 

de saber ler, escrever, pensar ou refletir, devido à natureza de seu trabalho e de seu 

modo de vida. Com esta ideologia, os camponeses teriam que se contentar com as 

precárias condições educacionais até hoje oferecida a eles: uma escola de péssimas 

condições de infra-estrutura com professores mal preparados e mal remunerados.  

 
 
[...] A imagem que sempre temos na academia, na política, nos governos é 
que para a escolinha rural qualquer coisa serve. Para mexer com a 
enxada não há necessidades de muitas letras. Para sobreviver com uns 
trocados, para não levar manta na feira, não há necessidade de muitas 
letras. Em nossa história domina a imagem de que a escola no campo tem 
que ser apenas a escolinha rural das primeiras letras. A escolinha cai 
não cai, onde uma professora que quase não sabe ler ensina alguém a 
não saber quase ler. (ARROYO, 2004, p.71, grifo nosso).  

 
 

Apesar do reconhecimento da educação como um direito humano desde a década de 

1980, este reconhecimento não chegou até o campo. Não houve a exclusão total dos 

habitantes do campo com relação a esta conquista, porém, este direito ficou apenas 

no nível abstrato do conceito de cidadania e não alcançou às especificidades 

concretas necessárias a realidade do campo (ARROYO; CALDART; MOLINA, 2004). 

O sistema educacional do campo sempre foi tratado como um elemento residual. A 

consequência dessa desigualdade foi à negação aos povos do campo dos direitos 
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conquistados nas décadas anteriores. Nem mesmo as pedagogias progressistas 

foram capazes de assimilar a importância da construção de uma educação que 

respeite as especificidades dos povos do campo. Isto porque ñAs pol²ticas 

educacionais no Brasil padecem de uma indefinição de rumos. E as políticas para 

campo ainda mais. A escola no meio rural passou a ser tratada como resíduo do 

sistema educacional brasileiro [...]ò. (ARROYO; CALDART; MOLINA, 2004, p.10, 

grifo nosso). 

Em síntese, as razões primordiais que levaram a busca por um projeto de educação 

diferenciado, denominado de Por Uma Educação do Campo, era, de um lado, a 

marginalização social e educacional no qual viviam os moradores do campo na época. 

E esta situação de miséria, desigualdade social e avanço destrutivo do capital no 

campo se complementavam com a ausência de políticas públicas para a educação no 

campo.  E, de outro lado, a luta pela Educação do Campo se torna possível pelo fato 

de os movimentos socioterritoriais camponeses estarem construindo sua luta pela 

terra e por um outro projeto de desenvolvimento para a sociedade diferente do projeto 

do agronegócio.  

 
 
[...] ao mesmo tempo emergência de lutas e de sujeitos coletivos reagindo 
a esta situação social; especialmente as lutas camponesas, e entre elas, a 
luta pela terra e pela Reforma Agrária; - também o debate de uma outra 
concepção de campo e de projeto de desenvolvimento que sustenta uma 
nova qualidade de vida para a população que vive e trabalha no campo. [...]. 
(CALDART, 2005, p. 2, grifo nosso).  

 
 

Dessa forma, a luta pela Educação do Campo tem origem nos problemas 

socioeconômicos e educacionais enfrentados pelos camponeses e, 

consequentemente, na busca de soluções por parte dos movimentos socioterritoriais 

camponeses.  A necessidade de frear o capitalismo e sua destruição no campo é uma 

outra marca do processo de construção da Educação do Campo.  É nesse contexto 

de contradições e lutas para a superação dessas contradições vividas no campo, que 

a educação surge como um elemento de resistência para auxiliar na luta pela terra e 

pela permanência na terra a fim de possibilitar a reprodução do camponês enquanto 

modo de vida e classe social (CAMACHO, 2008). Logo, a conquista da Educação do 

Campo é uma condição fundamental para o exercício da cidadania dos povos do 

campo (FERNANDES, 2004). 
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A educação como direito de todos: o início da internacionalização do debate da 

inclusão 

 

 

Peraino (2007) traz informações sobre a educação especial no início do século XX. 

De acordo com o autor, com o surgimento das instituições assistencialistas, houve de 

imediato a preocupação em prestar serviços a essa comunidade que assim 

necessitava de acesso a uma educação especial e, por assim, não se fortaleceu a 

preocupação de algo para além do atendimento assistencial. Somente posteriormente 

considera-se que a educação seria de extrema importância para todas as pessoas 

que possuem algum tipo de deficiência. 

Vemos a importância de aqui destacar a Declaração de Salamanca, escrita em 1994. 

Esta foi um documento marcante para a área da Educação Especial por reconhecer a 

seletividade do sistema escolar e advogar de forma incisiva pela necessidade de 

constru«o de ñuma escola para todosôô. Visando, assim, superar os preconceitos e 

auxiliar na construção de uma escola que objetive a permanência de todos. Vejamos 

o que diz o documento: 

 
 

[...] os delegados da Conferência Mundial de Educação Especial, 
representando 88 governos e 25 organizações internacionais em assembleia, 
em Salamanca, Espanha, entre 7 e 10 de junho de 1994, reafirmamos o 
compromisso para com a Educação para Todos, reconhecendo a 
necessidade e urgência do providenciamento de educação para as crianças, 
jovens e adultos com necessidades educacionais especiais dentro do sistema 
regular de ensino e re-doensaram a Estrutura de Ação em Educação 
Especial, em que, pelo espírito de cujas provisões e recomendações governo 
e organizações foram guiados. (UNESCO,1998, p.01)  

 
 

Os Estados, através de uma conferência nacional que revigoraram essa declaração, 

estão preocupados com a Educação efetiva para todos e carregam assim a 

responsabilidade de levar a educação de qualidade, não deixando de atender as 

crianças especiais, visando a inclusão dessas no ensino regular de fato. Essa 

declaração, portanto, visa afirmar que todas estas crianças precisam permanecer em 

redes de ensino regular e, assim, deve ser levantada para cada uma delas suas reais 

peculiaridades e dificuldades encontradas no processo ensino-aprendizagem, visto 

que todas são únicas e apesar de sua forma de se relacionar e seus interesses 

possam ser bem diferentes dos demais, estes devem ser respeitadas em suas 
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especificidades. Isto nos remete novamente a Declaração de Salamanca que 

proclama que: 

 

 

 Å toda criança tem direito fundamental à educação, e deve ser dada a 

oportunidade de atingir e manter o nível adequado de aprendizagem,  
Å toda criana possui caracter²sticas, interesses, habilidades e necessidades 
de aprendizagem que são únicas, 
Å sistemas educacionais deveriam ser designados e programas educacionais 
deveriam ser implementados no sentido de se levar em conta a vasta 
diversidade de tais características e necessidades,  
Å aqueles com necessidades educacionais especiais devem ter acesso à 
escola regular, que deveria acomodá-los dentro de uma Pedagogia centrada 
na criança, capaz de satisfazer a tais necessidades,  
Å escolas regulares que possuam tal orienta«o inclusiva constituem os meios 
mais eficazes de combater atitudes discriminatórias criando-se comunidades 
acolhedoras, construindo uma sociedade inclusiva e alcançando educação 
para todos; além disso, tais escolas provêem uma educação efetiva à maioria 
das crianças e aprimoram a eficiência e, em última instância, o custo da 
eficácia de todo o sistema educacional. (UNESCO,1998, p.01) 

 

 

Como já citamos em escala global, através da declaração de Salamanca, veremos 

agora a exemplo o caso do Brasil, que mesmo sendo recente o debate desta causa 

por aqui, é extremamente importante entendermos como se deu a evolução da 

conquista da Educação Especial. Sendo assim, 

 
 

No Brasil, o atendimento às pessoas com deficiência teve início na época do 
Império com a criação de duas instituições: o Imperial Instituto dos Meninos 
Cegos, em 1854, atual Instituto Benjamin Constant ï IBC, e o Instituto dos 
Surdos Mudos, em 1857, atual Instituto Nacional da Educação dos Surdos ï 
INES, ambos no Rio de Janeiro. No início do século XX é fundado o Instituto 
Pestalozzi - 1926, instituição especializada no atendimento às pessoas com 
deficiência mental; em 1954 é fundada a primeira Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais ï APAE e; em 1945, é criado o primeiro 
atendimento educacional especializado às pessoas com superdotação na 
Sociedade Pestalozzi, por Helena Antipoff. Em 1961, o atendimento 
educacional às pessoas com deficiência passa ser fundamentado pelas 
disposições da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº. 
74.024/61, que aponta o direito dos ñexcepcionaisò ¨ educação, 
preferencialmente dentro do sistema geral de ensino. (BRASIL, 2008). 

 

 

Na atualidade, como ponto de partida para o entendimento do direito legal acerca da 

Educação Especial/Inclusiva, necessitamos da compreensão de algumas leis 

colaborativas e essenciais que podem ser entendidas como conquistas para a 

Inclusão, como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional ï LDB 9394/96. No 

cap²tulo V, ñDa Educa«o Especialôô, em seus artigos 58, 59 e 60, diz o seguinte: 
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Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a 
modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede 
regular de ensino, para educandos portadores de necessidades especiais.  
§1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola 
regular, para atender as peculiaridades da clientela de educação especial.  
§2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços 
especializados, sempre que, em função das condições específicas dos 
alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns do ensino 
regular.  
§3º A oferta da educação especial, dever constitucional do Estado, tem início 
na faixa etária de zero a seis anos, durante a educação infantil.  
Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com 
necessidades especiais:  
I ï currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização 
específicos, para atender às suas necessidades;  
II ï terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível 
exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas 
deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar 
para os superdotados;  
III ï professores com especialização adequada em nível médio ou superior, 
para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular 
capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns;  
IV ï educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na 
vida em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não 
revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante 
articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que 
apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou 
psicomotora;  
V ï acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares 
disponíveis para o respectivo nível do ensino regular.  
Art. 60. Os órgãos normativos dos sistemas de ensino estabelecerão critérios 
de caracterização das instituições privadas sem fins lucrativos, 
especializadas e com atuação exclusiva em educação especial, para fins de 
apoio técnico e financeiro pelo Poder público.  
Parágrafo único. O poder Público adotará, como alternativa preferencial, a 
ampliação do atendimento aos educandos com necessidades especiais na 
própria rede pública regular de ensino, independentemente do apoio às 
instituições previstas neste artigo. 

 

 

Esta lei nos permite conceituar legalmente o que é a Educação Especial/Inclusiva e 

tê-la como parâmetro para reconhecermos o que, de fato, tem sido cumprido nas 

Escolas. De acordo com o documento: ñPolítica Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educa«o Inclusivaò, a Educação Especial sobre a perspectiva da 

inclusão é uma ação política, cultural, social e pedagógica, em defesa do direito de 

todos os alunos de estarem juntos em sala de aula, aprendendo e participando, sem 

nenhum tipo de discriminação. A educação inclusiva constitui um paradigma 

educacional fundamentado na concepção de direitos humanos, que conjuga 

igualdade e diferença como valores indissociáveis, e que avança em relação à ideia 

de equidade formal ao contextualizar as circunstâncias históricas da produção da 

exclusão dentro e fora da escola. Precisamos assim reconhecer os avanços mesmo 
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que ainda poucos, mas provindos de muitas lutas sociais de todos aqueles que 

acreditam e assim militam para a mudança dessa educação posta no Brasil (BRASIL, 

2008, p.5). 

 

 

As salas de recursos multifuncionais 

 

 

No Brasil, temos ocorrendo, simultaneamente, diferentes formatos de ensino-

aprendizagem desta modalidade de Educação. Vamos destacar, enquanto 

metodologia, a importância das Salas de Recursos Multifuncionais que auxiliam os 

educandos com diversas patologias por meio de ensino-aprendizagem com materiais 

qualificados e específicos para cada particularidade. Esse trabalho é realizado uma 

ou duas vezes por semana e visa prestar devido apoio ao professor da sala regular. 

Precisamos aprofundar nossa compreensão de que toda escola necessita de 

procedimentos e qualificação institucional para poder satisfazer e aprimorar todas as 

dificuldades que esses educandos especiais necessitam, e para que isso ocorra, não 

podemos segregar esse ambiente e sim inseri-lo com atendimentos diferenciados que 

possam ocorrer internamente nesse espao educacional chamado de ñsala de aulaò. 

As Salas de Recursos Multifuncionais devem permanecer em todas as escolas, pois 

ela tem o papel importante e conjuntural de levantar as dificuldades e ressaltar as 

habilidades desses educandos com necessidades, que é de extrema importância para 

sua formação integral (PERAINO, 2007). 

Em nossa pesquisa obtivemos dados a partir de uma experiência realizada no ñCentro 

de Promo«o para Inclus«o Digital, Escolar e Socialò (CPIDES) na Universidade 

Estadual Paulista ñJ¼lio de Mesquita Filhoò campus de Presidente Prudente/SP por 

meio do Grupo de Pesquisa ñAmbientes Potencializadores para Inclus«oò (API). No 

CPIDES são realizados atendimentos similares ao Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) como complemento ou suplemento de atividades escolares e 

nestes utilizam-se recursos pedagógicos acessíveis. As atividades realizadas são 

direcionadas de acordo com a patologia e interesses do estudante, pois o grupo de 

estagiários (estudantes de graduação) atende à diversas deficiências. 

Antes de iniciar os atendimentos realizamos entrevistas estruturadas junto aos 

responsáveis pelos respectivos estudantes para levantamento de informações 
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norteadoras para a elaboração do plano de atendimentos.  Os dados coletados e a 

vivência com os estudantes norteiam a elaboração dos atendimentos, que visam 

desenvolver suas habilidades e minimizar suas dificuldades. A partir disso levantamos 

também materiais relacionados aos conteúdos escolares que seriam trabalhados para 

realização dos atendimentos, o API conta com recursos de Tecnologia Assistiva (TA). 

Os atendimentos geralmente são realizados na Sala de Recursos Multifuncionais 

(SRM) (podemos visualizar esta sala na Foto 01) e no laboratório de informática do 

CPIDES (BRUCHMAM; SCHLÜNZEN, 2010). 

 

 
Foto 01- Sala de Recursos Multifuncionais. 
Fonte: Trabalho de Campo CPIDES (2013). 

 

 

 

OS DESAFIOS PARA UM ENSINO DE GEOGRAFIA NA PERSPECTIVA 

INCLUSIVA 

 

 

Verificamos que essa ideologia baseada na perspectiva inclusiva, está inserida num 

âmbito de escalas geográfica bem maior e cabe toda essa mudança em todas escolas 

de ensino regular que ainda não se adaptaram ao modelo de inclusão. Partindo desde 

seu formato físico até mesmo na postura de todos que ali fazem parte conjuntural 

desse ambiente educacional. Isso contribui para pensamos na mudança educacional 

das escolas brasileiras, também, para a formação desses professores que irão levar 
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o ensino a esses educandos portadores de necessidade especiais. Mas, sem essas 

devidas e inicias mudanças ficará difícil tal aplicação de suas metodologias para todos 

portadores conseguirem um ensino de qualidade, tanto na cidade quanto no campo. 

Outra perspectiva que deve aqui ser ressaltada é que apenas a presença física do 

educando na escola, não quer dizer que de fato ele esteja incluído, ou seja, esse 

ambiente tem que estar totalmente adaptado, com total acessibilidade, além de que 

os professores devem possuir formação adequada e especializada, com metodologias 

de ensino, de qualidade e que atendam esses educandos com necessidades 

especiais, que possam assim além de auxiliá-lo, mas do que isso, possa educa-los de 

forma objetiva e satisfatória para com seu mundo vivido (PERAINO,2007; EFFGEN; 

JESUS, 2012). 

Partimos da premissa de que a condição primordial para que os educadores em 

Geografia compreendam as especificidades dos educandos seja a formação em 

Educação Especial como parte integrante da formação inicial e continuada desses 

professores de Geografia (CALLAI, 2011; ANDRADE; CALLAI; NUNES, 2013).  

P Toda leitura de mundo é fundamental para todos nós, que vivemos em sociedade. 

Daí a importância da Geografia, também, para os deficientes. É de extrema 

importância para nós, como educadores de Geografia em sala de aula, propor uma 

organização pedagógica com diversas atividades que possibilitem reconhecer e 

valorizar as diferenças, sem discriminar os estudantes, nem segregá-los (PICCOLO; 

MENDES, 2013). É imprescindível que os educadores tenham compreensão, 

paciência e muita força de vontade para mudar essa situação, sendo necessário 

desenvolver atividades que exercitem e capacitem o estudante em suas 

potencialidades e habilidades naquilo que de melhor possam realizar (EFFGEN; 

JESUS, 2012). Nesse contexto, o estudante com necessidades especiais também 

necessita ser questionado e avaliado. Tendo a clareza de que sua avaliação não 

poderia ser igual aos demais, pois seu aprendizado deverá ser baseado conforme seu 

tempo e ritmo (HUMMEL; VITALIANO, 2010). 

Tamb®m, ® preciso motiva«o e muita criatividade, pois ño diferenteò sempre 

incomoda em nossa sociedade, e para haver a inclusão, de fato, é preciso também 

gerar atividades aos demais estudantes em sala de aula (MANTOAN; PRIETO, 2006). 

Sendo assim, se faz necessário entendermos como está ocorrendo o processo de 

ensino-aprendizagem na perspectiva da Educação Especial/Inclusiva, bem como 
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afirmar a necessidade de fomentar este debate na formação de professores seja do 

campo ou da cidade.  

 

 

Cabe-nos entender como as escolas vêm lidando com as 
questões da inclusão escolar e, também, fomentar essas 
experiências nos processos de formação docente, possibilitando 
o acesso a reflexões teórico-práticas, que permitam uma leitura 
crítica da realidade e alicercem projetos que visem à 
transformação. (EFFGEN; JESUS, 2012, p. 20). 

 

 

Considerações finais  

 

 

Podemos afirmar que a Educação do Campo é o projeto camponês de educação. 

Significa a resistência política e cultural do campesinato. A consolidação das 

experiências de Educação do Campo demonstram a territorialização da luta dos 

movimentos camponeses. A Educação do Campo nos permite visualizar um projeto 

de sociedade alternativo ao hegemônico. Buscando acabar com a exclusão social e 

educacional que sempre imperou no campo brasileiro. Demonstrando que ler, pensar, 

refletir, escrever etc. é uma necessidade e um direito de todos, apesar de ter sido 

sempre negado aos povos do campo. Logo, a conquista da Educação do Campo é 

uma condição fundamental para a cidadania dos povos do campo. 

Todavia, para a consolidação desse projeto de maneira plena, é necessário ainda a 

inclusão dos educandos-camponeses-deficientes nesta educação. Para isto, é 

significativo o avanço de pesquisas nesta temática que se consolidem enquanto 

políticas públicas de inclusão educacional no campo. Observamos que a falta de se 

colocar em prática as devidas políticas públicas de educação em nosso país faz com 

que a inexistência da educação inclusiva seja refletida no que se refere ao ambiente 

escolar seja ele urbano ou rural. 

Precisamos de fato reavaliar todas essas formas de inserção do educando especial 

nas escolas, sejam elas do campo ou da cidade, pois tal ideologia na perspectiva 

inclusiva, quando não atendida as premissas mínimas, pode ser tão radical que 

poderia comprometer nos rendimentos desses educandos e ainda por cima os 

desmotivarem a integração. Por fim, tal prática seria uma agressão a eles e não um 

papel inclusivo e igualitário a todas aos portadores de necessidades especiais.  
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Precisamos aqui lembrar que as pessoas com necessidades especiais também vivem 

no campo, e não apenas na cidade e, ambas, sem qualquer tipo de discriminação, 

necessitam possuir uma educação básica de qualidade.  

De nada aqui adianta colocarmos em pauta a discussão sobre a inclusão no campo, 

se de fato todas essas posturas não são tomadas precisamente, pois incluir tem que 

ser desde o espaço físico até mesmo a formação o profissional como ferramentas de 

trabalho e, assim, então, poderemos iniciar o debate de inclusão na escola urbana ou 

rural de fato. 

A escola, seja ela na área rural ou urbana, precisa, antes de tudo, oferecer um 

ambiente favorável para os educandos deficientes para que desse modo possa 

contribuir com seu desenvolvimento intectual-cognitivo (VITALLIANO; DALLôACQUA, 

2010). Assim, toda e qualquer forma de trabalho com a Educação especial, sobre a 

perspectiva da inclusão, é de extrema relevância e nós educadores precisamos, de 

fato, na prática, efetivarmos esta experiência educativa. 
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Resumo 

 
O presente artigo apresenta resultados a partir da pesquisa no contexto do Mestrado 

em Educação, dado a sua continuidade atualmente nos estudos do Doutorado no 

Programa de Pós-Graduação Sociedade e Cultura na Amazônia-PPGSCA/UFAM. 

Traz ainda resultados dos estudos e atividades do programa Observatório da 

Educação do Campo no Alto Solimões/AM- PROEXTI/MEC/Sesu, em execução no 

Instituto Natureza e Cultura-INC/UFAM. O objetivo central desse estudo foi verificar 

os desafios do trabalho do professor do campo, principalmente em turmas 

multisseriadas. Nesse processo, nos deparamos com uma realidade pouco debatida 

na academia e que ainda sofre o peso da pouca ou nenhuma atuação do Estado. O 

local principal de estudo foi uma comunidade ribeirinha, pertencente à região do Alto 

Rio Solimões.  Elegemos essa comunidade pela proximidade da sede da cidade e por 

esta ser marcada anualmente pela subida e descida do rio Solimões e, principalmente 

por trabalhar com uma turma multisseriada. Acompanhamos, num período de quatro 

meses, o cotidiano da escola Boa Vista e, principalmente, nos concentramos em sua 

turma multisseriada. O artigo traz ainda uma descrição de alguns aspectos da região 

do Alto Rio Solimões na qual a comunidade Boa Vista está localizada. Os dados e 

análises foram construídos através dos instrumentos da pesquisa, em especial as 

constantes observações e diálogos com comunitários/as e educandos/as da 

comunidade Boa Vista.  
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RESUMEN 

El presente artículo presenta algunos resultados de los estudios realizados a partir del 

Programa ñObservatorio de la Educación del Campo en el Alto Solimões/AM- 

MEC/Sesuò y del inicio del Doctorado en el Programa Sociedad y Cultura en la 

Amazonía de la Universidad Federal del Amazonas.  El objetivo central de este estudio 

fue verificar los desafíos de trabajo del profesor del campo, principalmente en clases 

multigrados. En este proceso, percibimos una realidad poco debatida en la academia 

y que todavía sufre el peso de la poca o ninguna actuación del Estado. El local 

principal de estudio fue en una comunidad rural, que pertenece a la comunidad Boa 

Vista, región del Alto Rio Solimões.  Elegimos esta comunidad por la cercanía a la 

sede de la ciudad y  por esta ser marcada anualmente por la subida y bajada del rio 

Solimões y, principalmente por trabajar con una clase multigrado.  Acompañamos, en 

un período de cuatro meses el cotidiano de la escuela Boa Vista y principalmente nos 

concentramos en su salón de clases multiseriados. El artículo además trae una 

descripción de algunos aspectos de la región del Alto Rio Solimões en la cual la 

comunidad Boa Vista está ubicada, a pesar de esta no ser el foco central de nuestro 

estudio. Los datos y análisis fueron construidos a través de los instrumentos de la 

investigación, en especial a las constantes observaciones y diálogos con 

comunitarios/as y educandos de la comunidad Boa Vista.  

 

Palavras- chave: Escola rural/ribeirinha, turma multisseriada, Região do Alto Rio 
Solimões. 
 
Palabras- clave: Escuela rural/ribereña, clase multigrado, Región del Alto Rio 
Solimões. 
 

EIXO 3. Organização do Trabalho Pedagógico nas Escolas Públicas da Educação 

Básica (Projeto Político Pedagógico, Gestão, Currículo, Avaliação, Cultura, Política de 

Acesso e Permanência). 
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Introdução 

 

 

Ser pesquisador na região amazônica especificamente no Alto Rio Solimões/AM 

requer vivenciar a subida e descida dos rios, entender os aspectos geográficos e 

sazonais, pois nem sempre se chega a algumas comunidades em época de cheia e 

de seca da mesma forma. As constantes chuvas (nos meses de dezembro a março) 

dificultam o acesso às comunidades distantes da sede, pois os rios são as estradas 

da região. A água, que é utilizada como principal sustento e fonte de vida para a 

população ribeirinha, no período de fevereiro a maio é considerada um dos desafios 

enfrentados, devido às enchentes / cheias da região. Nesse contexto, é necessário 

refletir sobre nossos próprios contextos, para não corrermos o risco de continuarmos 

estrangeiros no nosso próprio espaço.  

Encaremos este desafio a bordo das canoas dos senhores dos rios, pois esses 

homens e mulheres são caboclos conhecedores dos sinais de chuva e das vazantes 

dos rios [...]. Considerar esses espaços e seus sujeitos significa principalmente 

considerar o cheiro do rio que anuncia outro mundo. Outro espaço, outras vozes, 

outras cores. Terras singradas pelos ñsenhores dos riosò numa Amaz¹nia feita de 

histórias plurais (PRIORE E GOMES, 2003).   

O local principal de estudo foi uma comunidade ribeirinha Boa Vista de Benjamin 

Constant, região do Alto Rio Solimões, onde concentramos as observações 

participantes a fim de entender o cotidiano de uma turma multisseriada e atuação do 

educador e seu processo formacional que fundamentava sua prática neste contexto 

diferenciado. O estudo também envolveu diálogos com 02 professores da referida 

comunidade, 18 alunos e 02 comunitários, que foram essenciais para o entendimento 

das questões levantadas.  

Metodologicamente seguiu-se os fundamentos da abordagem qualitativa por entender 

que na área da educação não há como não considerar as questões subjetivas e ir 

além dos aspectos quantitativos da realidade investigada e principalmente considerar 

a oportunidade de inserção na realidade investigada (MINAYO, 2002). Como 

instrumentos de coleta de dados adotou-se a observação participante pautado em 

Meksenas (2002), aliado aos constantes diálogos que estabelecemos com 

professores, alunos e comunitários. Para Meksenas (2002), a observação participante 

deve ser a marca do pesquisador. 
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Aqui, não é possível conhecer sem estabelecer integrações com a realidade 
investigada; deve-se: 1) entrar na rotina dos sujeitos investigados; 2) 
participar de suas festas, de seus ritos e de seu trabalho; 3) conversar, rir ou 
chorar juntos. Ao mesmo tempo, essa interação não significa que o 
pesquisador vá concordar ou aceitar tudo aquilo que ele presencia no espaço 
de pesquisa. A necessidade do pesquisador de manter o distanciamento 
crítico com a realidade investigada é a segunda condição desse método de 
pesquisa empírica [...] é preciso familiarizar-se com o estranho e estranhar o 
familiar.  

 
 

Com este entendimento, realizamos o estudo com objetivo de verificar os desafios do 

trabalho do professor do campo, principalmente em turmas multisseriadas e mais 

especificamente buscou realizar levantamento do total de turmas multisseriadas 

existentes no município de Benjamin Constant, além de buscar conhecer as 

metodologias adotadas pelo professor para atuar nesta realidade diferenciada e os 

processos de formação que estes recebem. Isto nos possibilitou vivenciar o cotidiano 

de uma turma multisseriada e, entender que os professores contam com apenas 

orientações de um programa de formação continuada para atuar nesta realidade ainda 

predominante na área rural da região. 

 

 

Os caminhos metodológicos  

 

 

Metodologicamente a pesquisa foi fundamentada na abordagem qualitativa (MINAYO, 

2000), por entender que a inserção diretamente no campo da pesquisa é fator 

primordial para busca dos resultados. Adotamos práticas de campo, intercaladas num 

total de quatro meses diretamente na comunidade Boa Vista e, ainda, consideramos 

os constates diálogos que estabelecemos com professores, alunos e comunitários.  

Condizente com as concepções e com o compromisso com a educação, adotamos 

uma postura de pesquisadora participante como opção político- metodológica. Tal 

escolha deu-se também de acordo com a necessidade e o grau de solicitude dos 

sujeitos da pesquisa. No primeiro momento, aos poucos esses contatos foram se 

embasando em proximidade, confiança e, principalmente, na adaptação ao campo da 

pesquisa, tanto por nós, como pelos sujeitos ï professores e alunos, pois com base 

no que Bogdan e Binklen (1982) discutem, esse se caracterizou por ter sido um 

processo de adaptação e de aceitação pelos sujeitos do grupo investigado: nos 
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inserimos no contexto e procuramos participar ativamente do cotidiano da escola. 

Nessa discussão Ludke e André (1986) afirmam que:  

 
 
O observador como participante é um papel em que a identidade do 
pesquisador e os objetivos do estudo são revelados ao grupo pesquisado 
desde o início. Nesta posição, o pesquisador deve ter acesso a uma gama 
variada de informações, até mesmo confidenciais, pedindo cooperação ao 
grupo (p. 29). 
 
 

O exercício da investigação nesta realidade exigiu a instrumentalização de nossos 

sentidos, sobretudo o ver, o ouvir, e estes aliados com prática de escrever (OLIVEIRA, 

2000), para não cair no risco nem de olhar esta realidade amazônica com 

encantamento; resultando em análises ingênuas e românticas e; nem com indignação 

n«o fugindo ao ñrigorò cient²fico e ficar apenas na militância.  

Assim, como já dissemos anteriormente, para pesquisar a região amazônica, 

especificamente a região do Alto Rio Solimões é preciso vivenciar a subida e descida 

dos rios, entender os aspectos geográficos e sazonais, as relações estabelecidas 

pelos grupos tradicionais. Neste contexto o ver e o ouvir foram elementos de nossas 

preocupações, conforme Oliveira (2000). As questões apontadas pelo autor nos 

ajudou a pensar na prática de campo que a pesquisa em contextos rurais exigiu.  

Assim, entendemos que devíamos domesticar nossos olhares nesta realidade. Pois, 

este olhar investigativo não poderia ser nem ingênuo e nem espontaneísta. Pois, 

primeiramente consideramos que já tínhamos um esquema conceitual treinado no 

itinerário acadêmico. Então este olhar foi objeto de reflexão contínua.  

Ter consciência das etapas de apreensão da realidade apontadas por Oliveira nos 

ajudou a pensar e atuar nessa realidade, ultrapassando a posição hierárquica de 

informante e pesquisador que a condição de cientistas nos coloca, ainda mais quando 

vamos tratar com povos tradicionais. Nesse sentido, buscamos ao máximo deixar a 

posi«o de ñestranhos no ninhoò, e s· a partir da² e, no tempo dos informantes, ® que 

começamos os trabalhos de entrevistas, no segundo mês de coleta de dados, 

diretamente no campo. 

Nesse sentido, a necessidade de instrumentalizar nosso olhar a partir da realidade 

amazônica foi essencial para não corrermos o risco de continuar produzindo verdades 

absolutas e estereótipos sobre a região. Nesse sentido, ñdesencantar uma regi«o 
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onde a fabula«o e o ñencantamentoò recriam-se constantemente é um desafio a mais 

que a pesquisa sugereò (SILVA, 2012, p. 18).  

 

 

A Região Do Alto Rio Solimões/AM como lócus de pesquisa e seus sujeitos 

 

 

Estamos inseridos em um espaço de enorme extensão territorial, onde a 

biodiversidade e a sociodiversidade são singulares. Singular não no sentido de 

paisagens que se repetem, de geografia uniforme e de populações homogêneas; é 

singular por características próprias e diversas; considerada plural desde a geografia 

aos aspectos culturais. Refiro-me ¨ ñAmaz¹nia das §guasò, entendida assim por ser 

uma das principais características da região, pois esse cenário é marcado pela relação 

de sujeitos que vivem, convivem e sobrevivem principalmente dos rios, lagos, furos e 

igarapés ao longo da região.  

Nesse sentido, não podemos cair na armadilha de pensar a região de forma 

monocultural, desconsiderando toda a diversidade existente.  

 
 

Muitas vezes se analisa o espaço amazônico de forma homogênea, 
desconsiderando-se a sua multiculturalidade e sócio-biodiversidade, 
desconsiderando-se, inclusive, a identidade de cada povo que vive e convive 
nesse espaço amplo e diverso, que pode ser caracterizado não como 
Amazônia, mas como Amazônias (OLIVEIRA, 2004, p. 23).  

 
 

Nesses espaços amazônicos, se situam localidades que estão distantes dos grandes 

centros urbanos. Tais espaços, muitas vezes considerados rurais, possuem 

diversidades física e social significativas, caracterizadas pelo modo de viver, de criar, 

de conviver, de produzir de suas populações. Dentre essas localidades, encontra-se 

a região do Alto Rio Solimões, campo da pesquisa, mais especificamente uma 

comunidade amazônica dessa região. 

A região do Alto Rio Solimões caracteriza-se por ser um espaço territorial que abriga 

em seu cenário especificidades ambientais e uma diversidade de povos a região um 

espaço multicultural. Esta região, pertencente à Amazônia, é constituída por nove (09) 
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municípios149 numa espacialidade transfronteiriça compreendida pelo Brasil, Peru e 

Colômbia ï abrangendo uma área de 214 mil km². Sua população contabiliza mais de 

94.000 habitantes, aos quais 41,95% residem nas denominadas comunidades rurais 

da Amazônia. Desses habitantes há aproximadamente 49.371 indígenas, formando 

188 aldeias ao longo da região. Possui a segunda maior reserva indígena do país 

denominada Vale do Javari situado no município de Atalaia do Norte, constituída de 

Marubo, Matis, matsés, Kulina, Kanamary, Korubo. 

Nesta região existem várias comunidades que são constituídas por populações 

tradicionais que têm suas vidas inseridas num modo peculiar de viver, trabalhar e 

construir saberes. Este modo de vida é marcado por uma cultura diferenciada, 

caracterizada principalmente pelo contato com as águas, florestas, terras, igarapés de 

onde retiram seus sustentos (FERREIRA, 2010).  

Essas comunidades tradicionais vivenciam influências do pulso das águas pela subida 

e descida dos rios, com início da enchente geralmente no mês de dezembro e atinge 

os meses seguintes até abril. O período das cheias do rio, marcada pela intensificação 

do volume de água, corresponde aos meses de abril e maio. A etapa seguinte, 

correspondente aos meses de junho a agosto, chama-se tempo da vazante, 

alcançando o ápice entre os meses de agosto a outubro, ocorrendo a seca da região.  

Neste contexto, todas as atividades agrícolas, o trabalho, a relação com a cidade, o 

ensino, o lazer, a religiosidade estão intimamente ligados com o subir e descer do rio. 

O cotidiano de vida ribeirinha, perpassado pelos momentos de pulso das águas é de 

vital importância quando se quer entender este ator social bem como o ambiente 

habitado (FRAXE, 2004). 

Este caboclo/ribeirinho, camponês da Amazônia, possui uma singularidade construída 

e reconstruída neste amplo contexto que envolve terra, floresta e água. Este homem 

vive e pensa o tempo presente e futuro com esperança de terra boa para plantio, de 

§guas n«o muito altas em tempos de enchente. E vive nesta ñterra/§guaò com 

resistência, luta, garantindo a continuidade das suas futuras gerações.  

Segundo Barreira (2007), o homem do contexto rural da Amazônia: 

 
 
N«o ® um homem qualquer [...] e sim o ñcampon°s amaz¹nicoò, que condensa 
o índio, o seringueiro, o quilombola, o caboclo, o ribeirinho e o 
caboclo/ribeirinho, possuidor ñde vasta experi°ncia na utiliza«o e 

                                            
149 Amaturá, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Fonte Boa, Jutaí, Santo Antonio do Içá, São Paulo 
de Olivença, Tabatinga e Tonantins. 
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conservação da biodiversidade e da ecologia dos ambientes terra, floresta e 
§gua, onde trabalham e vivemò (p. 11). 

 
 

Entendemos então que esta construção é dinâmica e varia no tempo e no espaço, 

uma vez que a identidade ®tnica ñconstr·i-se a partir da diferenaò (POUTIGNAT, 

STREIFF-FENART, 1998, p. 40). Esta formação de identidade é a afirmação do nós 

diante dos outros. Ou seja, é o autoconhecimento e afirmação de pertencimento a 

determinados grupos sociais.  

Nesta perspectiva, afirma-se que: 

 
 

Os indivíduos e os grupos investem nas lutas de classificação todo o seu ser 
social, tudo o que define a ideia que eles próprios, todo o impensado pelo 
qual eles se constituem como ón·sô por oposi«o a óelesô, aos óoutrosô e ao 
qual estão ligados por uma adesão quase corporal. É isto que explica a força 
mobilizadora excepcional de tudo o que toca à identidade (BOURDIEU, 1989 
apud ALMEIDA, 2007, p. 16).  

 
 

Percebemos assim que a região amazônica é detentora de amplo conhecimento 

tradicional constituindo uma ferramenta na conservação dos ecossistemas naturais.  

 
 
As populações tradicionais possuem um modo de vida específico, uma 
relação única e profunda com a natureza e seus ciclos, uma estrutura de 
produção baseada no trabalho da própria população, com utilização de 
técnicas prioritariamente baseadas na disponibilidade dos recursos naturais 
existentes dentro de  fronteiras geralmente bem definidas, adequando-se ao 
que a natureza tem a oferecer, e também manejando quando necessário. Em 
tais populações, ocorre uma constante transmissão de conhecimentos 
através das gerações como forma de perpetuar a identidade do grupo 
(DIEGUES, 2007, p.). 

 
 

Assim, há um conjunto muito extenso de técnicas complexas e milenares praticadas 

por essas populações, que permitem cultivar sem terra ou sem água, transformar 

grãos ou raízes tóxicas em alimentos (LÉVI-STRAUSS, 1989 apud DIEGUES, 2007).  

 
 
A construção do saber tradicional possui inúmeras peculiaridades. É um 
saber alicerçado na vivência dos indivíduos, nas suas relações pessoais, 
sociais e também com o ambiente. Pode-se afirmar que o conhecimento 
tradicional é fruto do trabalho e das descobertas de um grupo, o que justifica 
sua riqueza e diversidade. No caso de comunidades rurais, o conhecimento 
das populações tradicionais é transmitido de geração em geração. É um 
saber passado pelas relações de parentesco e vivência (FRAXE, VITKOSK 
E PEREIRA, 2007, p).  
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Apesar da rica diversidade essa região apresenta índices preocupantes retratando a 

ausência e pouca atuação do Estado na garantia de serviços sociais já conquistados. 

Por exemplo, o município de Benjamin Constant/AM apresenta IDH igual a 0,64150, 

que comparado ao do país, retrata as condições historicamente produzidas para a 

qualidade de vida dos cidadãos destas localidades. O município de São Paulo de 

Olivença apresenta o penúltimo índice mais baixo dentre os municípios do país 

(IDH151: 0,536; FIRJAN, 2010). Benjamin Constant apresenta ainda o IDI-Índice de 

Desenvolvimento Infantil igual a 0,396 (UNICEF). Este dado reflete mais fortemente 

em áreas rurais do município. Também possui uma das maiores taxas de 

analfabetismo, principalmente, na área rural do município, apresentando 27,8% de 

analfabetos entre a população de 15 anos ou mais (IBGE, 2010) e com IDEB152 

(BRASIL/MEC, 2012) inferior a quatro (04) pontos. Esses dados refletem o peso do 

tratamento subalterno que essas populações receberam historicamente.   

De acordo com dados oficiais da Secretaria Municipal de Educação (2013), a maioria 

das escolas públicas está na zona rural do município, totalizando apenas sete (07) 

escolas públicas na zona urbana e cinquenta (50) na área rural, com cinco mil 

quinhentos e um alunos indígenas e não indígenas com a atuação de quatrocentos e 

dez professores.  

Em nível nacional referente à educação escolar indígena dos 84.698 em idade escolar 

apenas 27.683 estão devidamente matriculados na rede regular de ensino. De acordo 

com dados dos Indicadores do Educacenso (2007), 60,6% estudantes indígenas 

estavam nos anos iniciais do ensino fundamental, 17,8% nos anos finais e apenas 

4,7% no ensino médio. De acordo com IBGE (2010) da população analfabeta do país 

33,6% são indígenas e pertencentes ao estado do Amazonas.  

Assim, uma pesquisa desenvolvida nestes espaços há de considerar essas 

diversidades de ecossistemas e de populações amazônidas que residem e trabalham 

neste contexto. Nesse sentido, questiona-se: como não considerar a possiblidade de 

realizar pesquisa nesta realidade tão pouco estudada? Pois, não é possível fazer 

pesquisa na região e continuar invisibilizando este contexto caracterizado por sua 

exuberante bio sociodiversidade, mas com enormes desafios educacionais que 

                                            
 
151 O IDH ï Índice de Desenvolvimento Humano calculado em 2009 está disponível em 
www.seplan.am.gov.br. Acesso dia: 02/05/2010. 
152 Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB-MEC, 2012.  
 

http://www.seplan.am.gov.br/


 

 1018 

merecem no mínimo serem compreendidos. Pois no processo histórico o homem 

amazônico é marcado por silêncios e ausências que acentuam sua relativa 

invisibilidade (FRAXE, et al, 2009). Nesse sentido, este cenário multi/intercultural 

torna-se propício para este debate acadêmico.  

Entende-se que o que compõe o imaginário das populações ribeirinhas da Amazônia, 

os diferentes modos de ser, de produzir, de conceber, de entender o mundo/natureza 

deve ser considerado e entendido neste processo.  

 
 

Os conhecimentos que as populações têm da floresta que habitam é 
verdadeiramente enciclopédico, no sentido de cobrir áreas variadas: desde a 
madeira linheira que serve para a mão de obra de uma casa; em enviras que 
prestam para amarrá-las; as fruteiras que o porquinho ou o veado preferem e 
debaixo das quais é quase certo caçá-los; os solos ideais para plantar o milho, 
o tabaco, o jerimum; a maneira de trançar as palhas de uricuri para fazer 
telhados; as iscas preferidas do caparari, do mandim, do pacu; os sonhos; os 
presságios; as maneiras de ter sorte na caçada. Os pés de seringa, cada um 
deles, e o modo adequado de preparar as estradas, empausar, embandeirar, 
raspar, cortar a madeira. Modos de fazer, modos de pensar, modos de 
conhecer (CUNHA E ALMEIDA, 2002, p. 15).  

 
 

Nesse sentido, devemos ter em conta o valor das culturas, a sabedoria, o saber, os 

modos de fazer, de conhecimentos muito sutis sobre o mundo vegetal e animal, sobre 

modos de cura (MORIN, 2010, p. 26). 

 

Os desafios de pesquisar em comunidades amazônicas: a Escola Boa Vista, 
locus da pesquisa e sua turma multisseriada 
  

 

É inegável a pluralidade cultural no mundo em que vivemos e que se 
manifesta, de forma impetuosa, em todos os espaços sociais, inclusive nas 
escolas e nas salas de aula. Essa pluralidade frequentemente acarreta 
confrontos e conflitos, tornando cada vez mais agudos os desafios a serem 
enfrentados pelos profissionais da educação. No entanto, essa mesma 
pluralidade pode propiciar o enriquecimento e a renovação das possibilidades 
de atuação pedagógica (MOREIRA e CANDAU, 2008).  
 
 

A heterogeneidade ï constituída por: diferentes séries (2ª, 3ª e 4ª), variedade de 

gênero e de idade entre os alunos (na turma investigada há alunos/as com 4 e 5 anos 

até moças e rapazes entre 15 a 18 anos), níveis diferenciados de aprendizagem, 

presença de outras nacionalidades (já que a escola está localizada em uma área de 
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fronteira153), diferentes habilidades de grupos ribeirinhos ï faz da sala de aula 

multisseriada da escola Boa Vista um lugar de encontro de diferentes culturas. 

Essa heterogeneidade é, na maioria das vezes, considerada como algo negativo para 

o desenvolvimento de processos educativos em escolas rurais/ribeirinhas. Para Hage 

(2006), o peso negativo que salas de aulas com essas características recebem está 

articulado ao antigo paradigma que considera como espaço de possível sucesso 

escolar somente as salas homog°neas. Para o autor, ñse tem generalizado na 

sociedade que as classes homogêneas são o parâmetro de melhor aproveitamento 

escolar e, consequentemente, de educa«o de qualidadeò (p. 311). 

Em comparação com as turmas seriadas, principalmente das escolas da área urbana, 

uma turma multisseriada foge a toda concepção a qual estamos acostumados. Esta 

se caracteriza por ser uma sala de aula com desenvolvimento de aulas de séries 

diferentes no mesmo tempo e espaço e com um/a único/a professor/a.  

A existência de turmas multisseriadas ainda predomina em algumas regiões da área 

rural do país. Segundo o Censo Escolar (2010), 71,5% das matrículas corresponde 

ao ensino fundamental que é onde se concentram as turmas multisseriadas. O mesmo 

Censo contabilizou ña exist°ncia de 50 mil estabelecimentos de ensino nas áreas 

rurais com organização exclusivamente multisseriada, com matrícula superior a um 

milh«o de estudantesò (SECAD/MEC, 2008, p. 10)  

Este tipo de organização que as escolas oferecem na área rural está associado, na 

maioria das vezes, a uma concepção de precariedade e, consequentemente, resulta 

em um sentimento de negatividade entre muitos pais e professores que estão nestes 

espaços.  

Uma pesquisa realizada pelo professor Salomão Hage, publicada pela Revista 

Brasileira de Estudos Pedagógicos (2006), mostra a visão sobre a existência de 

escola multisseriada no Pará. Para os sujeitos envolvidos na pesquisa, existem 

aspectos negativos e positivos referentes à existência desse tipo de ensino. Para 

alguns pais, esta escola é boa porque existe a oportunidade de estudar. O autor 

identificou a questão da oportunidade de acesso à escolarização na própria 

comunidade como algo positivo, já que evita o deslocamento das crianças para outras 

comunidades distantes. Um outro aspecto positivo apontado pelos professores nesta 

mesma pesquisa é a oportunidade do aprendizado mútuo e compartilhado pelos 

                                            
153 Por exemplo: há alunos com pais peruanos, que falam o espanhol, então sua primeira língua é o 
espanhol, essa diferente forma de falar vai para a escola. 
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alunos que dividem o mesmo espaço na turma multisseriada. Por outro lado, muitos 

expressam insatisfações com relação à existência de escolas multisseriadas, 

denominando este tipo de organiza«o escolar como ñum mal necess§rioò e 

considerando-o como problema, com teor de negatividade. Este aspecto negativo diz 

respeito ¨ impossibilidade de uma educa«o escolar de qualidade com a ñmisturaò das 

séries diferentes no mesmo espaço e com um único professor. Para estes sujeitos, o 

ideal seria a separação das séries e cada série passar a ter seu próprio professor. 

Este teor de negatividade frente à turma multisseriada é notável também na escola 

Boa Vista. Em uma reunião de pais, uma mãe, dirigindo-se ao professor, questionando 

ñnão complica trabalhar com três séries diferentes ao mesmo tempoò (pergunta de 

uma mãe, Caderno de Campo, 2009, p. 26).  

Segundo o documento do Programa Escola Ativa ñOrientação pedagógica para 

forma«o de educadoras e educadoresò (MEC/SECAD, 2009),  

 
 

Essa forma de organização precisa ser discutida e encarada com muita 
seriedade, pois supõe uma análise da existência das classes multisseriadas 
e das condições necessárias para o trabalho educativo no campo, inserindo-
o na construção de um novo projeto popular da escola do campo (p. 23).  

 
 
As classes multisseriadas tornam-se uma estratégia para solucionar o acesso e 

permanência à escolarização de um número reduzido de crianças e jovens presentes 

no campo. Ainda no mesmo documento podemos ler que: 

 
 

A baixa densidade populacional, as grandes distâncias e também a constante 
expulsão dos trabalhadores do campo tornaram as classes multisseriadas 
quase a única possibilidade de estudo nas comunidades mais afastadas. Em 
conseqüência da ausência de recursos humanos e materiais adequados ao 
atendimento desse tipo de escola, encontra-se salas de aula empobrecidas, 
reforçando a idéia de que para estudar é melhor ir para a cidade. 
(MEC/SECAD, 2009, p. 24). 
 
 

No município de Benjamin Constant (dados da Secretaria Municipal de Educação de 

Benjamin Constant, ano 2013) na zona rural há 185 turmas, destas 86 turmas 

trabalham com organização multisseriada. Destas turmas multisseriadas apenas 21 

professores receberam formação continuada pelo Programa Escola Ativa. Este 

programa visava auxiliar o trabalho educativo com classes multisseriadas, bem como 

valorizar o profissional que está inserido no contexto da educação escolar nas áreas 
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rurais e ribeirinhas do país. Esta realidade do campo, caracterizada pela existência de 

escolas com turmas multisseriadas, ñnos desafia a repensar a escola, suas disciplinas, 

s®ries, conte¼dos e avalia»esò (SECAD/MEC, 2008, p. 5). Acrescenta-se ainda que 

esta realidade diferenciada nos obriga a pensar em novas formas de gestão, de 

currículo, de formação inicial e continuada de professores, em novas formas de 

planejamento.  

 

 

A TURMA MULTISSERIADA DA ESCOLA BOA VISTA 

 

 

A comunidade rural/ribeirinha Boa Vista, lócus da pesquisa, localiza-se no município 

de Benjamin Constant/AM, em um ecossistema de várzea na região do Alto Rio 

Solimões. Essas terras são marcadas pelo pulso das águas do rio anualmente, no 

período de março a junho, ocorrendo as cheias da região.  

Então essas comunidades mantem um delicado equilíbrio com essas águas, estas 

acabam ditando um jeito peculiar de adaptação nesses espaços. Neste contexto, 

todas as atividades agrícolas, o trabalho, a relação com a cidade, o ensino, o lazer, a 

religiosidade estão intimamente ligados com o subir e descer do rio, ña rela«o do 

caboclo ribeirinho com a água que atravessa seu cotidiano se torna de importância 

vital para compreens«o desse homem e do universo que o habitaò (FRAXE, 2004, p. 

296). Logo, a escola que nasce e permanece nessas localidades carece de um 

calendário específico, além de requerer um projeto pedagógico próprio que atenda as 

necessidades de suas populações.  

A escola municipal Boa Vista possui duas turmas, com atuação de dois professores, 

um em cada turma. Das duas turmas uma é multisseriada e atende a 2ª, 3ª e 4ª série 

do ensino fundamental. A turma atende a 1ª série do ensino fundamental. De acordo 

com o objetivo da pesquisa concentramos as observações na turma multisseriada. O 

professor atendia ao mesmo tempo cinco (05) alunos da 2ª série; seis (06) da 3ª e; 

sete (07) alunos da 4ª série. Desses alunos 10 eram meninas e 08 eram meninos, 

com faixa etária entre 08 a 16 anos.  

A sala de aula multisseriada possuía um tamanho suficiente para comportar os 18 

alunos matriculados. Possui um único quadro negro para todas as séries sendo que o 

professor o utiliza mais para as 3ª e 4ª séries e já trazia de sua casa as tarefas das 
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crianças menores em seus cadernos, e para isso solicitava os cadernos ao final das 

aulas. Nas paredes haviam muitos trabalhos dos alunos, desde cartazes de pinturas 

e desenhos das crianças, até cartazes explicativos de conteúdos abordados. 

O que nos chamou a aten«o foi a organiza«o da sala por diversos ñcantinhosò: 

cantinho de Português, de Matemática, de Ciências, da História, da Geografia, das 

Artes. Esta era uma orientação do Programa Escola Ativa no qual o professor estava 

inserido. Nestes cantinhos, apesar da pouca quantidade de materiais didáticos e de 

apoio, eram colocadas atividades e produções dos alunos, como mapas, poesias, 

desenhos do corpo humano e números produzidos pelas crianças.  

Também existia na sala de aula um cartaz com o nome de todos os alunos, onde eles 

mesmos controlavam e marcavam as suas presenças diariamente. Cada um fazia 

questão de criar sua logomarca para o registro. 

 

 
 

 

Imagem 1- Aluna registrando presença no controle mensal. 
Fonte: Ferreira. Jun/2009. 

 

Também percebeu-se uma prática orientada pelo Programa Escola Ativa, referente à 

ñcaixa de sugest»esò, que consistia em acolher as sugestões dos alunos, o que 

possibilitava ouvir seus interesses e opiniões. Alguns alunos depositavam suas 

sugestões na caixa. Solicitamos autorização do professor para ver as sugestões. No 

geral, eram comentários referentes a conteúdos que eles queriam estudar, como: 

fazer redação, estudar conteúdos de ciências, os animais, como botos, aves (animais 

da região). E também estavam claros os agradecimentos dos alunos por algumas 

atividades já realizadas.  
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Percebemos que, apesar da falta de materiais fornecidos pelo poder público local, 

havia possibilidade de desenvolver atividades diversificadas e organizar e ambientar 

melhor uma sala de aula de uma escola localizada na área rural.  

Os alunos se organizavam em semicírculo, o que facilitava a visão de todos para todos 

e, principalmente, a interação entre eles e o professor. O professor geralmente seguia 

uma rotina na sala de aula. Iniciava com o conteúdo de matemática para todas as 

séries, não havendo separação, aumentando apenas o grau de dificuldade para as 

séries mais altas. Percebeu-se que era propício essa forma de trabalho, de acordo 

com orientação do programa Escola Ativa, pois não havia aquela preocupação se 

outros alunos das outras s®ries iriam ñse atrapalharò ou n«o conseguir acompanhar. 

Percebeu-se também que havia sempre uma preocupação do professor em formar 

duplas para as brincadeiras desenvolvidas com alunos de séries diferentes, assim um 

ajudava o outro.  

Percebeu-se ainda que o barulho da outra turma impedia uma boa comunicação na 

sala de aula e vice-versa. As salas não eram forradas e isto facilitava a percepção de 

tudo que o acontecia na sala ao lado. Isto dificultava a concentração dos alunos e do 

professor, que falava bastante alto para ser entendido pela turma. 

Ao final da atividade, o professor comentou que todos deviam aprender mais a 

tabuada e dizia que a matemática estava no cotidiano. Depois, escreveu uma 

atividade no quadro negro: ñcontas de adi«oò para as 3Û e 4Û s®ries e algumas 

palavras para separar as sílabas, para os alunos da 2ª série. 

Após a atividade proposta, o professor liberou as crianças para a merenda e para o 

intervalo. Percebemos que os alunos tomavam a água que caía diretamente na caixa 

dô§gua, sem ser tratada. A escola n«o dispunha de §gua encanada e a mesma não 

era tratada e isto parecia ser normal, havia uma naturalização da precariedade. A 

merenda servida para as crianças era no geral a mesma merenda da área urbana. 

Eles comiam conservas enlatadas com macarrão e arroz. A alimentação da região 

não era valorizada e nem considerada. Verificamos o documento de entrega de 

merenda e podemos ver a lista de itens entregues na escola: eram quilogramas de 

arroz, açúcar, leite em pó, macarrão, achocolatado em pó, feijão, charque, sal, farinha, 

batata, cebola, alho e latas de conserva (que inclusive estavam em falta e que no 

documento constava que haviam sido entregues).  

As crianças merendavam pela varanda ou pela sala de aula, pois a escola não 

dispunha de espaço próprio para uma alimentação mais tranquila e confortável.   
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Este era um momento que as crianças aguardavam com muita ansiedade. Muitos 

repetiam a merenda (quase um almoço) e as mães voluntárias que vinham preparar 

a merenda traziam seus outros filhos para também merendarem.  

 

Imagem 2- Alunos/as merendando.  
Fonte: Ferreira. Jul, 2009. 

 

Após o intervalo percebemos que os alunos não se concentravam muito. Neste 

momento o professor se referiu a duas alunas que ainda não sabiam ler. E 

exemplificava afirmando que no ano passado tinha dois alunos que liam muito bem e 

que hoje eles estavam na cidade e tinham saído da comunidade. Percebemos que, 

por trás deste entendimento, há uma forte concepção de que na cidade é lugar 

daqueles que vencem e aprendem, e que a cidade é melhor do que a área rural, 

caracterizada por um ensino inferior ao da cidade. £ forte o pensamento de ñestudar 

para sair do campoò; fruto de um processo pol²tico e ideol·gico ï no qual a escola 

cumpriu papel determinante ï os sujeitos do campo vêem a cidade como promessa 

de uma vida melhor154 Por outro lado, verificamos que esta deveria ser uma opção 

que pudesse partir dos próprios ribeirinhos, e que a escola não reforçasse, com tanto 

sucesso, essa lógica. Então, nota-se que esta é uma opção dos ribeirinhos devido à 

precariedade de acesso e continuidade aos estudos e à falta de uma seriedade 

referente à saúde pública, assim, quando os mesmos têm possibilidade de sair de um 

mundo marcado principalmente por pobreza e ausência de política pública séria que 

garanta seus direitos sociais e uma vida digna, provavelmente não há opção e a saída 

do campo pode ser uma possibilidade. Então, entre escolher viver e estudar em uma 

                                            
154 Sei que não era objetivo da pesquisa, mas voltando recentemente à comunidade com continuidade 
de trabalhos e pesquisas registramos que do grupo de 18 alunos da época em que realizava a pesquisa, 
apenas 2 permanecem hoje na comunidade. Esta problemática precisa ser entendida e ser objeto de 
futuras pesquisas para o programa ñObservat·rio da Educa«o do Campo no Alto Solim»es/AMò. 
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localidade onde tudo é precário, qual é a opção? Procurar melhorias e isso, muitas 

vezes, implica na saída do espaço rural/ribeirinho. 

Nesse sentido, percebemos que a turma multisseriada é uma possiblidade de 

continuar seus estudos no mesmo local onde os ribeirinhos residem e trabalham. 

Pode-se assim, ser um espaço para a continuidade de suas formas de viver, conviver 

e continuar na manutenção e recriação de suas culturas. Pois, nesses contextos há 

grupos humanos com muitas formas de trabalho, organização social, modos de 

educar, práticas religiosas diferenciadas, e que se mantiveram apesar da forte 

submissão à cultura ocidental cristã e a lógica econômica de base capitalista a que 

foram submetidos historicamente (IANNI, 1979). Nessas comunidades amazônicas há 

grupos tradicionais que mantiveram seus modos de vida de alicerados em ñpr§ticas 

socioculturais expressas no extrativismo animal (caça e pesca) e vegetal (extração da 

madeira, cip·, palha), no cultivo do solo e na cria«o de animaisò (MATOS, 2008). 

Percebe-se que falta mais atenção a essas formas diferenciadas de viver e construir 

culturas e assim, construir um projeto pedagógico onde as vozes dos sujeitos 

ribeirinhos pudessem ser consideradas e, principalmente, que esta escola e seu 

currículo não sejam alheios à vida e ao trabalho dessas populações. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Logo, a manutenção ou não de turmas multisseriadas deve partir principalmente da 

anuência dos próprios ribeirinhos. E, sobretudo, deve ser repensado e implementado 

currículos próprios, metodologias específicas e diferenciadas, acompanhadas de 

processos de formação de professores em serviço que tenham interesse, 

engajamento e compromisso político e social com esses povos e com esta forma de 

organização escolar. 

Nesse sentido, há de lutar a fim de inserir as novas discussões e implantações da 

nova política da educação do campo na região. Um compromisso pautado na dívida 

social com os diferentes grupos que sofreram historicamente o peso das 

desigualdades e preconceitos. Esses povos lutam, vivem e sobrevivem nos diferentes 

espaços da região amazônica e clamam por uma nova educação escolar onde eles 

sejam protagonistas neste processo. 
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A pesquisa nos possibilitou vivenciar o cotidiano de uma turma multisseriada e, 

entender que os professores contam com um programa de formação continuada 

específico para atuar nesta realidade ainda predominante  na área rural da região. 

Entendeu-se ainda que não há um projeto pedagógico diferenciado que atenda esta 

especificidade. Assim cada professor vai desenvolvendo sua prática de acordo com 

seu entendimento e repetindo orientações do programa Escola Ativa, único 

implantado na região que aborda esta realidade de turmas multisseriadas.  

Nesse processo, nos deparamos com uma realidade pouco debatida na academia e 

que ainda sofre o peso da pouca ou nenhuma atuação do Estado e, que, tem sido 

pouco valorizada enquanto objeto de estudo. Esta realidade precisa ser mais 

compreendida. 
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Resumo 
 
O conhecimento matemático é essencial para o desenvolvimento social e cultural de 
um povo. No entanto, o ensino matemático vem sendo concebido na sociedade como 
sinônimo de transtorno e frustração, sentimentos que se construíram no sistema 
simbólico da sociedade por meio das representações sociais que contornam o ensino 
matemático. Nesse sentido, o objetivo do presente trabalho é identificar e 
compreender quais são os conceitos atribuídos a essa disciplina dentro do contexto 
escolar. Para isso entrevistamos 45 alunos de ensino médio de três escolas do campo 
de Quedas do Iguaçu-Paraná, para detectar quais são as representações sociais e de 
que forma influenciam na aprendizagem desses estudantes, tendo em vista que tudo 
o que se produziu até o momento sobre o respectivo tema se ateve em uma 
perspectiva urbana, situada em uma realidade bem distante das experiências e das 
particularidades educacionais das escolas do campo. Os resultados da análise 
comparativa realizada entre as três escolas que fizeram parte desse estudo, duas do 
campo e outra que está apenas situada no campo e que atende alunos da cidade, 
demonstraram que os alunos das escolas do campo sentem mais dificuldade para 
compreender a matemática, sendo esse o fenômeno responsável pelas 
representações negativas da disciplina nessas escolas. Dessa forma concluímos que 
há uma relação significativa entre a representação social da matemática com o 
desempenho do educando, cujo sucesso admite às representações positivas e o 
fracasso às representações negativas em relação ao ensino matemático. 
Resumen 
 
El conocimiento matemático es esencial para el desarrollo social y cultural de un 
pueblo. Sin embargo, la enseñanza de la matemática es percibida por la sociedad 
como sinónimo de transtorno y frustración, sentimientos que se construyen en el 
sistema simbólico de la sociedad a través de las representaciones sociales que rodean 
su enseñanza. En este sentido, el objetivo del presente trabajo es identificar y 
comprender cuáles son los conceptos atribuidos a esta disciplina dentro del contexto 
escolar. Para eso entrevistamos a 45 alumnos de enseñanza media de tres escuelas 
de campo de Quedas do Iguaçu, estado de Paraná, para detectar cuáles son las 
representaciones sociales y de qué forma influencian el aprendizaje de los 
estudiantes, teniendo en cuenta que lo que se ha producido hasta el presente sobre 
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este tema se limita a una perspectiva urbana, situada en una realidad muy lejana de 
las experiencias y de las particularidades educacionales de las escuelas de campo. 
Los resultados del análisis comparativo realizado en las tres escuelas que formaron 
parte de este estudio, dos de campo y otra que no está totalmente en el campo y 
atiende alumnos de la ciudad, demostraron que los alumnos de las escuelas de campo 
sienten más dificultad para comprender la matemática, siendo este fenómeno 
responsable por las representaciones negativas de la disciplina en estas escuelas. De 
esta manera, concluimos que hay una relación significativa entre la representación 
social de la matemática y el desempeño del alumno, cuyo éxito se vincula con las 
representaciones positivas y el fracaso con las representaciones negativas en relación 
a la enseñanza de la matemática. 
Palavras chave: Representações Sociais, Ensino Matemático, Escolas do Campo. 
Palabras llave: Representaciones Sociales, Enseñanza Matemática, Escuelas de 
Campo. 
 
EIXO 3. Organização do Trabalho Pedagógico nas Escolas Públicas da Educação 
Básica. 
 

 

1. Introdução 

 

 

Matemática há muito é significado de preocupação para grande maioria dos 

ingressantes na vida escolar. Essa preocupação pode influenciar a formação de 

conceitos e valores acerca dessa disciplina que somados constroem, no sistema 

simbólico da sociedade em que estamos inseridos, as posições negativas que se tem 

a respeito dela. 

Logo nas primeiras séries do ensino fundamental a matemática é interpretada pelos 

alunos como matéria difícil, fenômeno que se agrava com o passar dos anos com a 

evolução dos educandos no processo educativo, e passam a perceber a 

aprendizagem matemática com sentimentos negativos, que são compreendidos como 

representações sociais. 

As representações sociais na matemática têm sido muito importantes aos docentes 

da área na compreensão de como os alunos pensam e percebem essa disciplina. 

Muitas pesquisas já foram realizadas com o intuito de identificar o que as pessoas 

pensam sobre o ensino matemático, no entanto, todas foram destinadas e realizadas 

em uma perspectiva urbana, sem se voltar aos dados advindos do campo, motivo que 

nos leva a desenvolver essa análise em escolas do meio rural. 

Dessa forma, a realização dessa pesquisa teve por objetivo identificar e compreender 

as representações sociais na matemática por alunos de ensino médio, no âmbito das 
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escolas do campo do município de Quedas do Iguaçu-PR, tendo em vista que tudo o 

que se produziu até o presente momento foi em uma perspectiva urbana, 

desvinculada da realidade dos alunos do campo. 

Baseado no método de Ramos (2004), o presente trabalho tem por finalidade levantar 

informações que possam fornecer instrumentos para a compreensão das 

representações sociais que se estabelecem nas escolas do interior, buscando 

destacar quais são sentimentos relativos a matemática que estão construídos no 

sistema simbólico dos povos do campo e de que forma influenciam na aprendizagem 

dos educandos dentro dessas escolas. 

 

 

2. Representações sociais: ponto de partida 

 

 

O conceito de representações sociais foi introduzido por Moscovici (1961), a partir de 

sua tese de doutorado publicada na França, em 1961, intitulada como ñLa 

Psychanalyse, son image et son publicò (A Psicanálise sua imagem e seu público), 

que estudava as representações da psicanálise e tinha como objetivo vincular as 

ciências psicológicas às ciências sociais, pensando esses dois conceitos de uma 

forma a complementar- se. 

Em seu estudo, Moscovici identificou a construção de conceitos qualitativos que 

moldavam o sistema simbólico e a orientação das condutas humanas. Mazzoti (2008), 

ao estudar Moscovici, constatou que o autor retoma o conceito de representações 

coletivas propostas por Durkhein, porém, desconsiderando alguns pretextos que não 

se encaixam na multiplicidade de sistemas da sociedade contemporânea, tentando 

enfatizar que as representações sociais têm uma lógica e uma estrutura baseada em 

valores e em conceitos que ñ(...) determinam os campos das comunica»es poss²veis, 

dos valores ou das idéias compartilhadas pelos grupos e regem, subsequentemente, 

as condutas desej§veis ou admitidasò (Moscovici, 1961, pg 51, apud Mazzoti, 2008, 

pg 23). 

Moscovici, baseado nas obras de Durkhein, discute a relação dos indivíduos e da 

coletividade, concebendo com seus estudos uma nova forma de identificar os 

pensamentos e os conceitos que se constituem no sistema simbólico de um 

determinado grupo social, traduzindo as representações sociais como ñ(...) uma 
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modalidade de conhecimento particular que tem por função a elaboração de 

comportamentos e a comunica«o entre indiv²duos.ò, considerando a comunicação 

essencial § forma«o das representa»es sociais, onde ñuma condiciona a outra, 

porque nós não podemos nos comunicar sem partilhar determinadas representações 

e uma representa«o ® compartilhada e entra na nossa herana socialò (MOSCOVICI, 

2003, p 371, apud Silva 2004 p. 8). 

Nessa perspectiva, Silva (2004), relata que as representações sociais correspondem 

aos conjuntos de julgamentos atitudes e informações elaboradas por um determinado 

grupo social acerca de certo objeto. Para essa autora, todos os sentimentos 

construídos em um sistema de relações entre indivíduos são caracterizados como 

parte dessas representações que circulam na sociedade.  

 

 

3. Representações na matemática 

 

 

No que consiste à educação matemática, a teoria das representações sociais serve 

de referência para a análise de fatores que podem interferir no processo de ensino e 

aprendizagem da matemática escolar. Silva (2004), após desenvolver um estudo que 

visava compreender a contextualização da matemática a partir das representações 

sociais de alunos do ensino médio, afirma que as representações sociais instituídas 

no sistema simbólico da sociedade acerca dessa disciplina, aliadas às dificuldades de 

abstração manifestadas pelos estudantes, são responsáveis pelos sentimentos 

negativos que se constroem a seu respeito. 

Segundo Silva (2008, p. 2), ñ[...] a matem§tica esta impregnada de mitos, valores, 

atitudes e crenças que foram sendo construídos num processo de relações, por meio 

de representa»es que se t°m a respeito delaò, também destacando em sua pesquisa, 

que uma concepção negativa admitida pelo grupo social dificilmente é transformada 

pelo individuo, o que prolonga a manutenção desses conceitos negativos acerca dos 

conhecimentos matemáticos. Além disso, a autora afirma que a maneira como a 

matemática vem sendo transmitida aos alunos, através de treinos artificiais e 

mecânicos, tem provocado grandes prejuízos à aprendizagem dos educandos. 

Para Ramos (2004), a matemática se divide em dois aspectos, um positivo e outro 

negativo. Em sua obra, intitulada Matemática: A bela ou o Monstro?, a autora analisa 
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as representações acerca da matemática de alunos do 90 ano de escolas de Lisboa, 

concluindo que os alunos, mesmo reconhecendo a importância da educação 

matemática, não conseguem manter o bom desempenho na disciplina, o que justifica 

as posições positivas e negativas nesse sentido, no corresponde a aprendizagem 

matemática. 

DôAmbr·sio (1991), admite que os ensinamentos matemáticos desempenham um 

papel muito importante no desenvolvimento cultural da criança e na sua inserção na 

sociedade em que vive, que consiste em uma sociedade capitalista, movida pela 

economia e onde os cálculos matemáticos são essenciais para a realização de 

atividades financeiras e comerciais. Porém, o autor relata que a maneira como tem 

sido transmitida aos alunos pelos professores, através de processos artificiais e 

mecânicos, tem provocado grandes contradições no que diz respeito ao seu 

aprendizado, fugindo muitas vezes da realidade cotidiana dos adolescentes, que 

dessa forma não conseguem vincular a aprendizagem com o dia a dia. 

Segundo esse autor, essa maneira sistematizada de trabalhar seus conteúdos pode 

ser responsável pela visão depreciativa dessa disciplina, que corresponde as 

representações sociais negativas que giram ao seu redor. Essa abordagem deixa a 

impressão que o professor se prende a ensinar o conteúdo baseado em livros 

didáticos instrumentalizados de forma padronizada e desvinculada do dia a dia dos 

alunos, sem se importar se ele está sendo capaz de compreender e raciocinar o que 

esta sendo transmitido. Assim, questiona a responsabilidade dos professores 

enquanto profissionais, que tem por intuito fundamentar seu saber, atualizar 

gradativamente seus conhecimentos de acordo com a evolução das ciências e 

buscando formas de aprendizagem eficientes e diferentes das formas tradicionais. No 

olhar do autor, 

 
 

(...) a matemática que estamos ensinando e como a estamos ensinando é 
obsoleta, inútil e desinteressante. Ensinar ou deixar de ensinar essa 
Matemática dá no mesmo. Na verdade, deixar de ensiná-la pode até ser um 
benefício, pois elimina fontes de frustra«o! (DôAmbr·sio, 1991, p. 2). 
 
 

Segundo DôAmbr·sio, a maioria dos sentimentos negativos que assombram alunos 

podem ser associados a falta de expressão dos professores, ao adotar uma 

metodologia inadequada tornando a disciplina mecânica, objetivada, o que permite as 

representações negativas a seu respeito, e demonstrando o quanto os professores 
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são responsáveis, o quanto influenciam seus alunos com suas atitudes pessoais e 

profissionais e também através da forma que ensinam os conteúdos da matemática. 

Por outro lado, Roma (2004), afirma que analisar somente o ensino dessa matéria e 

como ela é transmitida pelos professores aos alunos não é suficiente para identificar 

todos os valores e todos os (pre) conceitos que estão atribuídos a ela dentro dos 

diferentes grupos sociais que compõem a sociedade. Segundo esse pesquisador, é 

necessário identificar todas as possibilidades, principalmente a postura dos alunos em 

relação á aprendizagem dos conteúdos matemáticos, já que são os principais sujeitos 

das representações sociais as quais nos referimos no presente estudo. 

Nesse sentido, a educação matemática, que sempre foi instituída como matéria 

ñdif²cilò, atende perfeitamente um cen§rio caracterizado pelos conceitos formulados 

por grupos sociais que permanecem constantes e vigentes dentro da sociedade e 

principalmente dentro do contexto escolar. 

Tendo em vista que tudo o que se produziu até o presente momento foi em uma 

perspectiva urbana, desvinculada da realidade e das experiências dos alunos do 

campo, o presente trabalho tem por finalidade levantar informações que possam 

fornecer instrumentos para a compreensão das representações sociais que se 

estabelecem nas escolas do campo, tendo como ponto de partida a seguinte questão: 

ñQuais s«o as representações sociais na matemática de alunos de ensino médio das 

escolas do campo?ò 

4. Objetivo geral 
 
 
O objetivo geral dessa pesquisa é identificar e compreender quais são as 

representações sociais da matemática de alunos das três séries do ensino médio de 

três escolas do campo de Quedas do Iguaçu- Paraná. 

 

 

5.  Objetivos específicos 

 

São objetivos específicos deste trabalho: 

¶ Descobrir quais são os conceitos atribuídos a matemática dentro de duas escolas 

do campo e comparar com os conceitos dos alunos de uma escola que esta 

apenas situada no campo, identificando o que os alunos pensam acerca dessa 

disciplina; 
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¶ Verificar como os alunos interpretam as práticas pedagógicas que no ensino de 

matemático nas três escolas e de que forma elas influenciam as representações 

dos alunos em relação a essa disciplina; 

¶ Analisar se o fato de gostar ou não de Matemática influencia o aluno, para 

sucesso ou fracasso, nessa disciplina.  

 

 

6. Metodologia 

 
 
Para atender os objetivos mencionados acima, recorremos a um questionário 

constituído de 8 questões descritivas, algumas já utilizadas por Ramos (2001), porém 

aperfeiçoadas às pretensões específicas desta pesquisa. Para coleta dos dados, o 

questionário foi aplicado a 45 alunos de ensino médio advindos de três escolas do 

campo de Quedas do Iguaçu-Paraná, que foram: Colégio Estadual Chico Mendes, 

Colégio Estadual Castro Alves (CECA) e Colégio Estadual Olga Benário. Um dos 

motivos que nos levou a escolha dessas escolas foi o fato atenderem jovens em 

diferentes condições e posições sociais, que variam de assentamentos da reforma 

agrária até filhos da classe média e urbana dessa cidade. 

A cidade de Quedas do Iguaçu conta com nove escolas do campo, no entanto, apenas 

cinco delas possuem ensino médio, dentre as quais estão às três escolas que nos 

habilitamos a analisar nesse estudo. Ao optar por trabalhar com o ensino médio, 

levamos em consideração que nessa fase da trajetória escolar os alunos já têm 

formado suas opiniões e concepções acerca de objetos comuns que perpetuam sua 

realidade, o que caracterizam as representações sociais. Cada escola contribuiu com 

uma amostra de 15 alunos, cinco de cada série correspondente do ensino médio, que 

foram selecionados aleatoriamente para responder ao questionário. 

O questionário contou com 8 questões abertas, tendo por finalidade identificar o que 

os alunos pensam quando se fala em matemática, se eles tem facilidade na 

compreensão dos conteúdos matemáticos, o que mais gostam nessa disciplina, como 

percebem as práticas pedagógicas de seus professores, como compreendem os 

conceitos e os conteúdos dessa disciplina, se utilizam em seu cotidiano o que 

aprendem na escola, que experiências escolares caracterizam sua posição em 

relação à matemática e se obtiveram bom desempenho em sua última avaliação de 

matemática. A pesquisa foi realizada na última semana de maio de 2012 e teve por 
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objetivo levantar as representações sociais dos alunos do campo acerca do ensino e 

aprendizagem da matemática. 

Os dados foram analisados qualitativamente e serão divididos em três categorias de 

análise ï afetiva social e escolar ï visando identificar e comparar a dimensão e a 

importância da matemática para os alunos e os sentimentos atribuídos a ela no 

contexto das três escolas analisadas. 

 

 

7. As representações dos alunos 

 

A primeira escola a receber o questionário foi o Colégio Estadual Castro Alves (CECA) 

localizado na Vila Salto Osório (Vila dos trabalhadores da Usina), que apesar de se 

situar no campo, a maioria de seus alunos são oriundos da cidade, e grande parte 

deles, de escolas particulares. 

A primeira pergunta do questionário tinha por objetivo identificar as cinco primeiras 

palavras que os alunos pensavam ao ouvirem a palavra matemática. As cinco que 

mais apareceram nos questionários aplicados no CECA foram: números, contas, 

símbolos matemáticos ( +,-,x, /, etc.), cálculos e trigonometria. 

Em geral, a grande maioria dos alunos dessa escola entende que a matemática serve 

principalmente para cálculos realizados no dia a dia, (em supermercados em lojas, 

etc.) e em contas simples de adição, subtração e multiplicação. Muitos alunos 

percebem a aprendizagem matemática essencial ao bom desempenho em 

vestibulares, principalmente os alunos que estão no terceiro ano do ensino médio. 

Alguns dos alunos indicaram que a matemática ajuda a desenvolver o raciocínio e 

poucos educandos afirmam que ela serve para sua frustração, caracterizando-a como 

difícil. 

Ao serem questionados sobre o que mais gostam na matemática a maioria dos alunos 

do CECA destacam alguns dos conteúdos da disciplina: trigonometria, equação de 

segundo grau, etc.  

Quanto às práticas pedagógicas, mais de 50% dos alunos entrevistados nessa escola 

afirmaram não sentir dificuldade para abstrair os conteúdos transmitidos pelos 

professores e todos os alunos exaltaram a professora que atualmente trabalha com a 

disciplina de matemática na escola. Em geral, os alunos afirmam ter facilidade para 

entender os conteúdos matemáticos e nenhum deles declara ter as notas de 
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matemática abaixo da média, no entanto, todos declaram em algum momento que ela 

é difícil e complicada e que necessitam de muita atenção e dedicação para manter o 

bom desempenho. 

A segunda escola a receber o questionário foi o Colégio Estadual Chico Mendes 

localizado no Assentamento Celso Furtado (silo) e em seguida Colégio Estadual Olga 

Benário, também localizado Assentamento Celso Furtado, porém em outra 

comunidade (bacia), os quais no presente trabalho optamos analisar juntos, em 

função da proximidade das respostas e da realidade dos educandos. 

Essas duas escolas atendem aos filhos de agricultores assentados e estão localizados 

a muitos quilômetros do núcleo urbano da cidade, em uma realidade completamente 

diferente da analisada anteriormente. 

Nessas duas escolas as cinco palavras que mais se repetiram na primeira questão 

foram as seguintes: complicações, dificuldades, inteligência, recuperação e contas. 

No que diz respeito à segunda pergunta do questionário, sobre o que mais gostam na 

matem§tica, as respostas que mais se repetiram foram ñdos professoresò e ñnadaò, o 

que nos leva a confirmar na quarta questão, que também admiram a professora que 

trabalha com a disciplina, mas destacam a falta de expressão dos antigos professores, 

que não eram capacitados e que não conseguiam transmitir adequadamente os 

conteúdos.  

Quanto à contextualização da matemática, observamos que a maioria dos alunos usa 

os conhecimentos matemáticos como suporte na agricultura, para calcular a produção 

de leite e a renda familiar, algumas vezes citando a necessidade de tomar essa 

posição pela falta de instrução dos pais. 

A maioria dos alunos considera os conceitos e a aprendizagem muito difíceis e 

complicados de entender e destacam que não sentem facilidade para compreender a 

disciplina mesmo com a dedicação da professora. Alguns alunos selecionados têm 

nota abaixo da média e a maioria afirma não ter facilidade para entender os conteúdos 

matemáticos. 

 

 

8. CONCLUSÕES 

 
 
Após identificar as representações dos alunos em relação à matemática nas três 

escolas, fica evidente que na primeira escola, constituída de alunos advindos da 
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cidade e de escolas particulares, o nível de aceitação e de compreensão em relação 

a essa disciplina é muito maior. A maioria dos alunos sente facilidade para 

compreender os conteúdos. Embora alguns a vejam como complicada, poucas são as 

marcas de sentimentos negativos atribuídos a aprendizagem matemática por esses 

alunos. 

No entanto, no que diz respeito às outras duas escolas, localizadas dentro de um 

assentamento de reforma agrária, é possível observar a dificuldade dos alunos em 

compreender e aceitar a matemática. Os educandos apesar de considerá-la essencial 

não conseguem manter o bom desempenho na disciplina e acabam desenvolvendo 

os sentimentos negativos acerca de seus conteúdos. 

Um dos fatores que influenciou as posições negativas frente à matemática dos 

educandos do Colégio Olga Benário e do Colégio Chico Mendes, está relacionado à 

falta de base dos alunos, tendo em vista que por muito tempo os professores que 

lecionavam nessas escolas eram itinerantes, que não tinham formação adequada ou 

mesmo não possuíam formação alguma para trabalhar essa disciplina. A falta de uma 

aprendizagem adequada sobre os princípios básicos da matemática do ensino 

fundamental faz com que os educandos atualmente sintam dificuldade para 

compreender a matemática do ensino médio e, em fun«o disso, a consideram ñdif²cilò, 

ñcomplicadaò, declarando sentir ñ·dioò ou at® mesmo designam uma palavra como 

ñdevasta«oò para explicar o que a matem§tica significa para si. 

Outro fator observado ao estudar os questionários dessas duas escolas, é que os 

alunos criticam as formulas e cálculos complexos, por não saber como utilizá-los no 

dia a dia, desconsiderando a importância de alguns conteúdos e questionando se 

terão utilidade em sua vida.  

Embora existam alunos que não reconhecem valor na matemática, nas três escolas 

analisadas, a maioria deles parece estar convencida de que a Matemática é 

importante em sua vida e nas três escolas a matemática se associa aos afazeres 

diários dos educandos, e essa utilização é uma marca considerada positiva, pois é 

uma maneira do aluno argumentar que a matemática é essencial na vida das pessoas. 

Quanto às marcas negativas que essa disciplina deixou nas duas escolas do 

assentamento está a sensação individual de incapacidade para aprender, os 

sentimentos de raiva, desapontamento e insegurança, e a relação com o 

comportamento e metodologia dos antigos professores. Entre os que gostam de 
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Matemática, a maioria alega não ter marcas negativas, no entanto não deixam de 

percebê-la como complicada. 

Dessa forma, comparando os resultados obtidos nas três escolas podemos concluir 

que há uma enorme diferença entre as representações sociais dos alunos de escolas 

do campo e alunos de uma escola no campo, considerando que a escola do CECA 

está apenas situada no campo e seus alunos são da cidade. As representações 

negativas acerca dessa disciplina evidenciada pelos alunos das escolas do campo 

(Colégio Olga Benário e do Colégio Chico Mendes) se associam as práticas 

pedagógicas dos antigos professores que não conseguiam trabalhar adequadamente 

os conteúdos, e que permitiram uma percepção de dificuldade pelos alunos, fenômeno 

que não é identificado pelos alunos do CECA, já que tiveram suas bases na 

matemática em escolas particulares. 

Também é possível afirmar que o fato desses educandos gostarem ou não da 

disciplina está relacionado ao seu sucesso ou o seu fracasso na compreensão de 

seus conteúdos. Os sentimentos positivos são evidenciados pelo sucesso, e os 

negativos pelo fracasso. Nos alunos do CECA a maioria que afirma gostar na 

matemática tem facilidade para compreendê-la e notas altas na disciplina. Já no 

Colégio Olga Benário e no Colégio Chico Mendes a maioria dos que afirmam não ter 

facilidade para compreender a matemática tem notas que ficam pouco acima da 

média, afirmando que a professora facilita o conteúdo para que isso aconteça. 

Dessa forma é possível concluir que há uma relação significativa entre a 

representação social da matemática com o desempenho do educando, cujo sucesso 

admite às representações positivas e o fracasso às representações negativas em 

relação ao ensino matemático. 
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Resumo 
 

Esta pesquisa teve origem a partir de atividade didática proposta na disciplina de 

educação do campo, que faz parte do currículo do Curso de Pedagogia do Campus 

Castanhal da UFPA. Objetivamos analisar duas entrevistas, uma com a gestão da 

escola e a outra com uma professora na perspectiva de avaliar se a forma como 

desenvolvem sua ação pedagógica na devida escolar se fundamentando 

epistemologicamente em pressupostos discutidos na disciplina em questão. As 

entrevistas foram vídeo-gravadas e as falas transcritas. Enquadramos nossa pesquisa 

na abordagem qualitativa, pois as informações analisadas foram constituídas no 

ambiente natural em que ocorreu e não houve a intervenção do pesquisador em 

nenhum momento. Consideramos que a prática docente tem inúmeros desafios e a 

educação no campo é um deles, pois a mesma tem diferentes personagens que estão 

fortemente presente em nossas salas de aulas, o que foi decisivo para que 

pudéssemos compreender os desafios que nós professores teremos pela frente 

enquanto futuros educadores na nossa missão de ensinar levando em conta a 

realidade dos estudantes. 

Palavras-chave: Educação no campoï Pedagogia ï Identidade. 

 

EIXO 3. Organização do Trabalho Pedagógico nas Escolas Públicas da Educação 
Básica. 
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Introdução 
 

 

O artigo em questão discute a educação do campo no Brasil, pois está é uma realidade 

concreta e rotineira das escolas da região norte. Para entender o histórico da 

educação do campo no Brasil se faz necessário entender o processo de exploração 

que o país passou desde o período colonial, pois os personagens de educação no 

campo como índios, negros, quilombolas, assentados entre outros desenvolveram um 

papel muito significativo neste período, contudo, hoje se encontra em situação de 

socialmente excluído e por este motivo nega sua identidade enquanto morador no 

campo; de acordo com Camilo: 

 
 

Muitas vezes o camponês recusa-se a assumir sua identidade, pois, ao longo 
de sua história, foi considerado como ñrudeò e inferior. O pr·prio campo ® visto 
como um espaço inferior à cidade. A consciência de classe passa pela 
consciência de identidade, que, no caso aqui discutido, é a da cultura 
camponesa [...]. (COMILO. 2008, p. 21). 

 
 

Deste modo, essas atribuições foram fortemente difundidas na sociedade, sobretudo 

na educação do campo, além da falta de políticas públicas eficazes que atendam 

realmente a necessidade dos moradores do campo, falta de infraestrutura, de apoio 

governamental, de livros didáticos, a presença de professores no campo que não se 

utilizam da realidade do aluno. 

O artigo 28 da LDB afirma que: 

 
 

Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino 
promoverão as adaptações necessárias à sua adequação, às peculiaridades 
da vida rural e de cada região, especialmente: 
I - conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades 
e interesses dos alunos da zona rural; 
II - organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar 
às condições climáticas; 
III - adequação à natureza do trabalho na zona rural (LDB, 1996). 

 
 

Em se tratando especificamente da educação do campo, Fernandes e Molina (2004, 

p. 64) destacam a emergência de um novo paradigma como sendo resultado do 

conjunto de práticas pedagógicas desenvolvidas por diferentes movimentos sociais. 

Nesse sentido, de acordo com esses autores: 
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A ideia de Educação do Campo nasceu em julho de 1997, quando da 
realização do Encontro Nacional de Educadoras e Educadores da Reforma 
Agrária (Enera), no campus da Universidade de Brasília (UnB) promovido pelo 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST), em parceria com a 
própria UnB, o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), a 
Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco) 
e Conferência Nacional de Bispos do Brasil (CNBB) (FERNANDES; MOLINA 
2004, p. 64) 

 
 

A partir de então tem surgido diferentes empreendimentos da própria população rural, 

por meio de suas diferentes organizações e movimentos sociais, visando colocar em 

pauta suas demandas, bem como construir uma identidade das escolas do campo. 

Destacam-se os convênios entre Movimentos Sociais, Universidades, Organizações 

Não-Governamentais, Instituições Públicas e Igrejas, entre outros, na produção de 

ideias e ações que atribuem um sentido renovado à concepção de escola no/do 

campo. 

Neste sentido é necessário ressiginificar o mecanismo presente no processo de 

ensino e aprendizagem, proporcionando o aluno ser sujeito de sua própria formação, 

sobretudo na educação no campo. 

Para a análise de dados estabelecemos relações entre as bases teóricas com 

ARROYO (2005;2011), CALDART (2004), MOLINA (2004) e FERNANDES (1999) 

com alguns pontos relevantes que observamos durante as entrevistas e para 

preservar as identidades das duas entrevistadas utilizaremos pseudônimo de Marisa 

e Vanessa. 

É relevante dizer que o pensamento proposto tem o escopo de promover críticas as 

politicas públicas destinadas a educação no campo do Brasil, a partir da análise e 

reflexão das entrevistas, e propor sugestões salutares que possam auxiliar e contribuir 

para formação docente.  

Objetivamos, a partir da analise de duas entrevistas, com a gestora e com uma 

professora de uma escola, avaliar se a forma como desenvolvem sua ação 

pedagógica na devida escola se fundamentando epistemologicamente em 

pressupostos discussão teórica referente.  
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Metodologia 
  

 

Ambiente 

 

 

A pesquisa foi realizada em uma escola de primeiro ao quarto ano das series iniciais, 

localizada na periferia da cidade de Castanhal, Nordeste do Estado do Pará, 

Amazônia-Brasil. A escola possui quatro salas de aulas e um laboratório de 

informática; três banheiros, um masculino, um feminino e um para os professores, 

técnicos administrativos e pessoas do apoio, esse último é utilizado por ambos os 

sexos; uma copa-cozinha, um ginásio que atende de segunda-feira a sexta-feira a 

comunidade da escola (alunos) e nos fins de semana e feriados a comunidade 

externa. Possui um espaço de recreação medindo aproximadamente 10 metros 

quadrados e com algumas arvores no quintal da escola. A diretoria, secretaria e a 

coordenação pedagógica funcionam em uma sala mista; possui uma sala de reforço 

escolar e uma biblioteca que funciona dentro de uma das salas de aulas por falta de 

espaço na escola. 

No período da pesquisa a escola estava em processo de reforma. O corpo técnico e 

administrativo era composto por 21 pessoas distribuídas em uma diretora; dois 

técnicos administrativos; uma coordenadora pedagógica; sete professores pelo turno 

matutino e oito professores no turno vespertino; e dois auxiliares de professores. A 

escola atendia 196 alunos nas séries iniciais do primeiro ao quarto ano nos turnos 

matutino e vespertino.  

Para a pesquisa foi escolhida uma turma do primeiro ano das séries iniciais, estando 

lotada em uma sala de aula medindo aproximadamente cinco metros quadrados, essa 

mesma sala é dividida em sala de aula e biblioteca. Sua estrutura física é pouca 

conservada com paredes riscadas e piso danificado, possui um quadro negro, quatro 

luminárias, cadeiras e mesa adaptadas para crianças de cinco anos, no fundo da sala 

fica localizada a biblioteca, contendo quatro armários com livros e materiais lúdicos 

que são utilizados para todas as turmas. 

 

 

 



 

 1045 

Participantes  

 

 

A pesquisa envolveu duas alunas da turma do primeiro ano, ambas com cinco 

anos de idade. A professora da turma citada já era formada no Magistério há 22 anos, 

estava cursando o oitavo período do curso de Licenciatura em Pedagogia em uma 

faculdade privada, trabalhava há quatro anos na escola. 

  

  

Procedimentos 

 

 

A escola foi escolhida pela acessibilidade de desenvolver a pesquisa nesta 

comunidade. No primeiro momento foi realizada a visita para explicar o objetivo do 

trabalho, entregar o ofício e o termo de compromisso à direção e coordenação 

pedagógica, autorizando-nos a investigação. Os trabalhos na escola foram realizados 

em três dias; o primeiro citado acima, o segundo com a observação em sala de aula 

e confecção de materiais didáticos pedagógicos e o terceiro momento conclui-se com 

a entrega e aplicação dos materiais para a professora e alunos observando o 

comportamento de ambos. O primeiro dia contabilizou uma hora, os dois seguintes 

três horas cada um. A análise dos dados se deu em momento posterior a coleta de 

dados e duram mais umas três semanas. 

Definimos nossa pesquisa como qualitativa, segundo os pressupostos de Bogdan e 

Biklen (1994). Fomos desafiados realizar duas entrevistas em uma escola da periferia 

do município de castanhal, para que a mesma servisse de objeto de análise pela 

turma, aproximando as ações da professora ao referencial teórico da referida 

disciplina. 

O local selecionado foi a escola localizada no assentamento João Batista, a primeira 

entrevista foi com a diretora da escola e a outra com a professora, durante a entrevista 

os estudantes tinham como tarefa registrar, utilizando-se de equipamentos de áudio e 

vídeo e caderno de campo e em seguida fazer análises das falas para poder relacionar 

com o referencial teórico trabalhado em sala de aula antes da realização dessa 

atividade.  
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Resultados e Discussões 

   

Após o levantamento realizado no assentamento João Batista, localizada no município 

de Castanhal, Nordeste da Pará, e com a análise dos resultados, percebemos que 

mesmo com os esforços dos docentes em promover ações pedagógicas com 

qualidade, ou seja, tanto em eventos promovido pelos próprios corpo docentes como 

pelos alunos, ambos tem desafios e dificuldades devido as questões estruturais, 

políticas, materiais didáticos, formação continuada e recursos de todas as espécies. 

Segundo a professora Marisa: 

 
 

ñA a«o pedag·gica da escolaò passa por algumas dificuldades uma vez que, 
a relação escola e família (professores e pais) encontram-se desarticulada, 
pois para os pais dos alunos que frequentam nossos espaços educacionais 
tem a ideia que estudo de boa qualidade e respeito da sociedade somente 
será garantido se o ensino for concretizado em ambientes urbanos, além 
disso, a falta de formação continuada é outro agravante para a qualidade do 
ensino.   

 
 

Na mesma linha de raciocínio da gestora do assentamento João Batista, a 

coordenadora Vanessa afirma que: 

 
 

ñUma das grandes dificuldades ® falta de acompanhamento dos 
departamentos públicos de forma mais efetiva, pois a falta de projetos 
pedagógicos que trabalhe com nossa linha de pensamento que é a 
construção de um projeto voltado para a educação do campo, pois as politicas 
públicas estão voltadas para o modelo tradicional de ensino inviabilizando a 
valoriza«o da cultura e identidade camponesa presente nesta comunidadeò.  

 
 

Sobre essa questão, Arroyo revela que: 

 

 

ñUm dos problemas do campo no Brasil hoje ® a aus°ncia de pol²ticas p¼blicas 
que garantam seu desenvolvimento em formas de melhorias na qualidade de 
vida das pessoas que ali vivem e trabalham. (...) Precisamos de politicas 
especificas para romper com o processo de discriminação, para fornecer a 
identidade cultural negada aos diversos grupos que vivem no campo, para 
garantir atendimento diferenciado ao que é diferente, mas que não deva ser 
desigualò (ARROYO, 2005, p. 41). 

 
 
Por conta do desinteresse público na área da educação os atores do assentamento 

João Batista enfrentam esses desafios, prejudicado dessa forma o processo de ensino 
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e aprendizagem tanto dos docentes, pelo fato de não terem recursos necessários para 

promover o ensino com qualidade, quanto dos alunos, pois lhes são usurpados aquilo 

que lhes são de direito, como uma educação de boa qualidade que promova e 

solidifique sua cultura e identidade. Tal esforço tem como escopo retirar a pseudo-

ideia dos estereótipos que acabam estigmatizados os atores sociais do campo como 

uma sociedade ñatrasadaò, ñrudeò, ñjecaò, entre outros.  

Destarte, Arroyo destaca a importância de a escola trabalhar a memoria do homem 

do campo, com intuito de ressaltar a identidade, deste modo conseguindo romper com 

estereótipo estigmatizado pela sociedade capitalista e recriar a imagem do campo, 

neste contexto a educação vem como recurso para viabilizar o homem do campo 

mediante sua realidade.    

Assim, se pauta no dialogo da pedagogia crítica, com objetivos políticos de 

emancipação de luta por justiça e de igualdade social. Para Fernandes (2004) a 

educação do campo defende o direito de sua população em pensar o mundo a partir 

do lugar onde vive da terra em que pisa, caso contrario irá idealizar o mundo, ou seja, 

viver em um não lugar. 

 
 

ñIsso acontece com a popula«o do campo quando pensa o mundo e, 
evidentemente, o seu próprio lugar a partir da cidade. Esse modo de pensar 
idealizado leva ao estranhamento de si mesmo, o que dificulta muito a 
construção de identidade, condi«o fundamental da forma«o culturalò 
(FERMANDES, 2004, p. 141-2). 

 
 

Numa similar Caldart (2004) mostra objetivos fundamentais ocorra uma educação 

critica no campo, A educação para e no campo tem que esta atrelada em diretrizes 

que garantem a identidade do homem do campo bem como, o acesso de educação 

com qualidade respeitando a própria realidade do mesmo. Outro aspecto é a 

valorização e perpetuação do educando nesses espaços com escopo de garantir um 

ensino universal e justo. 
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Conclusão 

 

 

As práticas educativas no Brasil emergem das indigências de diferentes grupos 

sociais em acessar a educação, pois esta perpassa por uma forte estrutura ideológica 

que impossibilita o acesso ao ensino de qualidade e a sobrevivência de diferentes 

culturas no âmbito escolar. 

Como afirma Leite (1999, p. 14): 
 
 

A educação rural no Brasil, por motivos sócio-culturais, sempre foi relegada 
a planos inferiores e teve por retaguarda ideológica o elitismo acentuado do 
processo educacional aqui instalado pelos jesuítas e a interpretação político-
ideológica da oligarquia agrária, conhecida popularmente na expressão: 
"gente da roça não carece de estudos. Isso é coisa de gente da cidade". 

 
 

Assim, tem se um imaginário de que, para viver no campo, não se precisava de amplos 

conhecimentos, deste modo o mesmo não obteria a necessidade de formação escolar 

e sem inserção do seu contexto social e cultural. A educação no campo acontece 

geralmente em escolas longínquas e com a modalidade de ensino multisseriada, 

pouco questionada pela classe dominante quanto sua qualidade de ensino. 

(CALAZANS, 1993, p. 17). 

Em virtude do que foi exposto neste trabalho sob forma de artigo podemos inferir que 

a educação de uma forma geral merece atenção pelos poderes públicos, em se 

tratando de educação do e no campo a atenção tem que redobrar, uma vez que essa 

parte da sociedade encontra-se excluída diante de sociedade cujo modelo de 

produção é capitalista, consumista e ligada a política neo-liberal de presenciar a 

maleabilidade dos produtos realizados pela nossa sociedade, e a consequência disso 

é a exclusão ou a falta de interesse em tentar solucionar essas questões na área da 

educação bem como definir uma nova roupagem para essa sociedade que luta por 

uma boa qualidade de vida para todos os setores envolvidos. 

Nesse sentido, a educação critica tem um papel fundamental em resgatar a identidade 

e a cultura, Desse modo, os reconhecimentos de comunidades camponesas colocam aos 

sistemas de ensino o desafio de repensar a educação escolar e seu currículo 

considerando os valores, cultura e os conhecimentos produzidos pelas comunidades 

rurais e urbanas a sua influência na construção desta sociedade. 

 

https://www.google.com.br/search?espv=2&biw=1440&bih=717&q=long%C3%ADnquas&spell=1&sa=X&ei=80n2U5GiDZbJsQTOr4KADA&ved=0CBkQvwUoAA
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Resumo 
 

Este artigo tem como objetivo analisar a relação do currículo que acontece na Escola 
Cajueiro com os saberes culturais locais, sob a luz de teóricos que discutem a questão 
do currículo e da cultura. O trabalho visa refletir de que maneira a Escola Cajueiro 
vem trabalhando o currículo escolar. Para responder esse problema de pesquisa 
utilizou-se como caminho metodológico a pesquisa do tipo bibliográfica de âmbito 
qualitativo e reflexivo e pesquisa de campo a partir da técnica de produção de dados 
a entrevistas semiestruturada. Sendo sujeitos da pesquisa o gestor escolar, 
professores e educandos. Na interpretação dos depoimentos foi realizada a descrição 
de recortes das falas dos entrevistados dialogando com diversos autores no decorrer 
de todo o trabalho com intuito de valorizar o resultado da pesquisa.  Como resultado 
a pesquisa indicou que a Escola Cajueiro embora sendo um espaço de vivências 
múltiplas, onde há crianças de realidades, pensamentos e culturas diferentes umas 
da outras, a organização do trabalho pedagógico pouco contribui no sentido de 
transformar o Currículo Oficial, fazendo com que este tenha importância para a vida 
social do educando. 
 

Resumen  
 

Este artículo tiene como objetivo analizar la relación entre lo que sucede en el 
Marañón currículo escolar con el conocimiento cultural local, a la luz de la teoría de 
discutir el tema del plan de estudios y la cultura. El trabajo tiene como objetivo 
reflexionar cómo la escuela ha trabajado currículo escolar Marañón. Para responder 
a esta pregunta de investigación se utilizó como una forma de investigación 
bibliográfica metodológica de tipo cualitativo y reflexivo de alcance y la investigación 
de campo de la producción técnica de los datos de entrevistas semiestructuradas. Al 
ser sujetos de investigación la gestión de las escuelas, maestros y estudiantes. En la 
interpretación de las declaraciones se hicieron describir cortes de declaraciones 
entrevistados dialogando con varios autores en el curso del estudio, con vistas a 
mejorar el resultado de búsqueda. Como resultado de la encuesta indicó que la 
Escuela anacardo mientras que ser un espacio de múltiples experiencias en las que 
hay niños de realidades, pensamientos y culturas diferentes unos de otros, la 
organización del trabajo educativo contribuye poco para transformar el currículo oficial, 
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haciendo de este tiene importancia para la vida social del estudiante.  
 

PALAVRASïCHAVE: Educação do campo, Saberes Sociais, Currículo.  

PALABRAS CLAVE: Educación Field, conocimiento social, plan de estudios. 

 

EIXO 3. Organização do Trabalho Pedagógico nas Escolas Públicas da Educação 

Básica (Projeto Político Pedagógico, Gestão, Currículo, Avaliação, Cultura, Política de 

Acesso e Permanência). 

 

 

Introdução 

 

 

A opção por discutir currículo na perspectiva de Educação do Campo se deve ao que 

observei durante três anos e meio na Escola Cajueiro município de Aurora do Pará, 

onde trabalhei como professora da Disciplina Língua Portuguesa. Nessa vivência 

percebi que a educação nessa escola vem sendo desenvolvida da mesma maneira 

que no espaço urbano, e o processo curricular ao que parece é o mesmo. 

Durante esse tempo notei que a Secretaria Municipal de Educação, no início de cada 

ano disponibilizava para os professores da Escola Cajueiro, referências curriculares 

que eram seguidas como se fossem receitas prontas. Nesse sentido, os sujeitos do 

campo, com seus modos de vida, linguagem, produções e trabalhos, se tornavam 

secundários com a predominância de um currículo urbano, observei assim, que havia 

um desrespeito à cultura local como se esta fosse inferior e não tivesse nenhuma 

importância para seu povo.  

No entanto, com base nos teóricos que discutem educação do campo, esta deveria 

ser olhada de forma diferenciada porque a realidade da educação que acontece nas 

salas de aulas das cidades é diferente daquelas que acontecem nas escolas  que 

estão localizadas no campo. O fato constatado me instigou a pesquisar tal fenômeno.  

Dentre os autores que embasam esse estudo destacam-se Arroyo (1998), Souza; 

(1992), Hage (2009), Silva (2009), Saviane (2006), além de outros autores que 

surgiram ao longo dessa caminhada e que nos ajudam a refletir que educação escolar 

deve ser pensada para atender as necessidades e não oficializar e padronizar 

currículos fora do contexto social do educando.  
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Quanto à relevância acadêmica, o presente trabalho visa subsidiar discussões, 

reflexões e futuras transformações no campo educacional municipal, além ainda de 

viabilizar conhecimentos para futuras pesquisas, e contínuos aprofundamentos sobre 

o tema em questão155. 

Tendo o currículo como foco central das discussões, esta pesquisa tece concepções 

acerca da Educação do Campo e alimenta a esperança para a construção de um 

currículo próprio para as escolas do Campo em especial para a escola Cajueiro. Além 

da possibilidade de contribuir com o educador do campo na compreensão de seu 

papel na construção e na interação de sua prática social. 

 Muitas discussões têm colocado em destaque a educação do campo, denunciando 

inúmeras dificuldades enfrentadas no ensino-aprendizagem ocasionadas talvez pela 

falta de estrutura e de currículos específicos para atender às pessoas do campo. Para 

Cruz (2010) a educação dos sujeitos do campo deve estar relacionada com a cultura, 

pois, é direito de todo cidadão, que a escola esteja alicerçada ao modo de vida desses 

indivíduos. Focalizar seu currículo na história do povo, na produção de seu trabalho. 

De acordo com Cruz (2010), a educação do campo precisa ser olhada como tema de 

grande importância colocando no centro desse processo os sujeitos do campo, 

respeitando e valorizando seus saberes. O autor afirma um desejo da existência de 

uma escola que esteja verdadeiramente ñassentada nos valoresò do modo de vida 

desses sujeitos, sua cultura e/ou formas de produção sejam elas: pesca, extrativismo 

ou artesanais. Não basta estar no campo é preciso fazer parte desse campo. 

Esta é uma indagação de Cruz (2010), saber que tipo de educação é sendo oferecido 

no campo, se atende às exigências da LDB ou não. Outra grande problemática é 

verificar se a proposta curricular prioriza as identidades culturais dos educandos, suas 

vivencias, suas culturas. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(9394/96) a educação do campo deve atender as especificidades locais, respeitar e 

valorizar suas culturas e relacionar os currículos a realidade dos educandos. Diante 

do exposto instiga-se entender, o seguinte problema de pesquisa como se articulam 

os currículos em ação da Escola Cajueiro com os saberes culturais locais? 

                                            
155 De acordo com CRUZ (2010), no campo acadêmico constata-se que, ainda são raros os estudos e 
trabalhos publicados onde o tema educação no meio rural figura como problemática central. Além de 
não dispormos de pesquisas capazes de retratar criticamente o atual cenário educacional onde figuram 
os habitantes do espaço rural. 
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O estudo foi realizado na Escola cajueiro, no município de Aurora do Pará, por meio 

de pesquisa bibliográfica e de campo, com o intuito de se entender a relação dos 

conteúdos dinamizados em sala com a realidade dos alunos para tanto se fez 

necessário estruturar que caminhos deveriam ser percorridos e quais processos 

precisavam ser trilhados, que segundo Minayo (2008) perpassa pelos teóricos, 

conhecimentos empíricos e as reflexões da realidade. 

A pesquisa é de cunho qualitativo, pois defende uma visão holística dos fenômenos, 

ou seja, envolvem todos os componentes de uma situação que sofrem influências 

recíprocas; alunos, educadores e a sociedade com sua relação cultural (ANDRÉ, 

2012). Para a autora, a pesquisa qualitativa busca refletir elementos que não fazem 

somente parte do universo escolar, pois diz respeito ao conjunto de valores culturais 

e de identidade que constituem a formação dos elementos do campo.  

. De acordo com Minayo (2008) a entrevista poderá ser de diversas formas: fechada, 

semiestruturadas, aberta para o diálogo, focalizada ou projetiva. Neste caso utilizei 

um roteiro, pois, segundo a autora este tipo método além de fazer ao responder as 

perguntas fechadas, possibilita certa liberdade de expressar sua opinião sobre o 

assunto em questão. Os sujeitos da pesquisa foram; 02 professores, 02 educandos 

do 6º ano, 02 coordenadores e 01 gestor escolar. A escolha por gestor e coordenador 

ocorreu porque são os principais responsáveis pela socialização de conhecimento na 

referida escola, e também os que poderiam rever a matriz curricular que é 

disponibilizada pela Secretaria Municipal de Educação (SEMEC). O critério para a 

inclusão dos educandos se deve a importância de saber o que dizem ou o que pensam 

os principais agentes desse processo. A partir da coleta de dados foi feito uma análise 

dos recortes das falas dos entrevistados descrevendo o resultado e estabelecendo 

um diálogo com outras pesquisas, com a realidade da comunidade e da escola.  

 

 

O Município, A Comunidade e a Escola Cajueiro: uma breve apresentação 

 

 

Aurora do Pará é o nome do município onde a pesquisa foi realizada, é um município 

relativamente novo, foi emancipado dezembro de 1991, após muitos conflitos entre o 

Município de São Domingos do Capim e o Município de Irituia. O que contribuiu 

decisivamente para a emancipação de Aurora foi à abertura da Belém Brasília que 
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facilitou a exploração de madeira e posteriormente a agricultura. Os primeiros 

habitantes foram constituídos em sua maioria pelos nordestinos atraídos pela 

exploração dos recursos naturais os quais consideravam a terra como promissora, 

para eles um verdadeiro ñeldoradoò. 

Uma das Comunidades que fazem parte do território de Aurora do Pará é a Vila 

Cajueiro, de acordo com os relatos de seus moradores, esta Vila é um lugar muito 

tranquilo de se viver, seus habitantes vivem da caça, pesca e produção da farinha da 

mandioca. Participam de encontros de comunidades em eventos religiosos e jogos de 

futebol nos fins de semana. Ela se localiza a cem quilômetros da sede do município 

de Aurora do Pará e limita-se com os municípios; Tome Açu e Concórdia do Pará 

estando aproximadamente a vinte e cinco quilômetros dos dois municípios a que se 

limita. Para chegar ao local é necessária a utilização de carros ou motos.  

Devido à distância de Aurora do Pará as pessoas que moram na comunidade fazem 

vendas de seus produtos agrícolas e fazem compras para alimentação, vestimentas 

e outros utensílios necessários para suas sobrevivências nos municípios vizinhos. 

Percebi durante minha vivência na escola e através de conversas informais com os 

educandos que a maioria das pessoas vive do cultivo da farinha de mandioca, outro 

de criação de gados, plantação de pimenta, pesca etc. Hoje há um grande interesse 

na produção do dendê, mas ainda é colheita para um tempo futuro. Em geral, a 

economia local gira em torno da produção de farinha de mandioca. 

A origem do nome da localidade é um tanto curiosa, os relatos indicam que há muito 

tempo atrás um morador foi registrar seu filho, quando chegou ao cartório 

perguntaram o nome do local onde morava, e ele não soube responder, o lugar estava 

aos poucos se formando e ninguém havia pensado colocar um nome. Então o senhor 

do cartório perguntou ao morador? ï Qual o tipo de árvore que predomina no lugar? 

Ele falou: - Cajú, lá tem muito cajú. - Pronto vou colocar Cajueiro. Daquela data em 

diante o lugar passou a ser chamado por esse nome. 

A educação sistemática local hoje é de responsabilidade do município de Aurora do 

Pará desde o ano de 2002, fazendo assim 12 anos desse compromisso da prefeitura 

de Aurora do Pará com a educação da Comunidade Cajueiro, mas, nem sempre foi 

assim, apesar da comunidade fazer parte do município desde o ano de sua 

emancipação (1991), a escola foi construída pelo município de Tomé- Açu. Somente 

em 2002, no segundo ano de gestão do ex-prefeito José Antônio dos Santos Carvalho 
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(Zé Vidal), que ele começou a se interessar pela localidade e consequentemente pela 

escola. O município de Aurora do Pará vai completar 25 anos de emancipação política. 

A escola tem dois níveis de ensino: Infantil e fundamental. Observei que os educandos 

que atingem o Ensino Médio quando estes não se mudam para outros municípios para 

casas de parentes ou de amigos, enfrentam uma maratona nada fácil. Os que 

continuam a residir no local vão estudar em Tomé-Açu saindo de suas casas muitas 

vezes às 17h00mn e só retornando à 02h30mn da madrugada, rotina esta que se 

repete de segunda as sexta-feira.  

Esta situação desde cedo faz parte das preocupações dos educandos da escola 

Cajueiro. E ao recordar tal situação um dos entrevistados estabelece duas situações: 

 
 

 [...] acho que é boa a educação aqui, apesar da distância, fico só imaginando 
quando eu chegar ao primeiro ano, que vai ficar mais difícil, [...] vejo a grande 
dificuldade de meu irmão, que sai de casa cinco da tarde pega dois ônibus e 
chega a Tomé-açu sete da noite e só chega em casa  duas da madrugada 
.(ESTUDANTE C.6º ANO, 2013) 
 
 

Percebe-se na fala do educando uma satisfação, uma vez que ele considera a 

educação do lugar boa, mas, ao mesmo tempo há um descontentamento com a 

realidade de educação oferecida pelo município, haja vista a falta de uma formação 

escolar correspondente ao seu nível de aprendizagem. É preciso escolas que 

atendam todas as necessidades dos alunos para que estes educandos não precisem 

sair do lugar onde vivem. 

Os professores que trabalham na Escola Cajueiro do 1º ao 4º ano todos residem na 

comunidade, no entanto do 6º ao 9º ano são oriundos de outros municípios como Mãe 

do Rio, Concórdia do Pará, Tomé-Açú, Aurora do Pará e Belém. Eles passam a 

semana toda na comunidade e retornam para suas casas no final de semana.  

Observei durante o tempo que trabalhei na referida escola através de relatos 

informais, e através dos dados coletados que os professores sofrem muito a falta de 

seus familiares, a distância das esposas, filhos, o que desestimula sua permanência 

na localidade.  

 
 

[...] Gosto daqui, do lugar e das pessoas acabei me acostumando com sua 
forma de vida. Do dormir e acordar cedo, dos eventos religiosos, que não são 
poucos e muito variados. A semana passada foi meu aniversário, chorei muito 
por não estar junto da minha família. (ENTREVISTADO J.A, 2013) 
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Assim, entende-se na fala do professor que ele apesar das dificuldades gosta de 

trabalhar na escola, mas sente a falta da família que está longe. Isso ocorre porque 

ainda não há uma Educação para o campo (formação para os sujeitos do campo) que 

venha preparar os moradores do lugar para que futuramente desenvolvam o papel de 

professor. O que pode se tornar um entrave para o ensino - aprendizagem. 

Para Freire (1979) ña educa«o n«o ® um processo de adapta«o do indiv²duo a 

sociedade. O homem deve transformar a sociedade...ò. Para ele ® através da 

educação que este atua no mundo modificando e transformando-se. Este pensamento 

nos faz repensarmos nossa prática pedagógica, ou ainda se a escola está a serviço 

da sociedade como um todo, respeitando os tempos e modos de ser dos indivíduos, 

seu modo de vida, a forma de produzir do campo, suas reais necessidades e 

interesses, ou apenas reproduz pensamentos e ideologias capitalistas.  

 

 

A Educação na Escola Cajueiro e/ou a Educação do Campo 

 

 

É na escola que as vivências dos moradores da Comunidade Cajueiro deveriam 

aparecer como formas de expressão de uma cultura que os identifique e os valorize, 

mas, nem sempre isso acontece. Muitas vezes, o lado cultural de homens e mulheres 

do campo é deixado de lado. Este pensamento é confirmado quando é perguntado ao 

educando se ele gosta dos assuntos que são abordados na escola ou não, e ele 

respondeu: - ñSim, mas alguns se tornam chatos porque eu n«o entendo muito [...] tem 

coisas que eu n«o conheoò. (ESTUDANTE, A, 2013) 

Segundo Paulo Freire (1979), o homem quando conhece sua realidade é capaz de 

questioná-la, compreendê-la e transformá-la, sendo autor de sua própria história, se 

assim for, é compreensível quando o educando investigado argumenta que não gosta 

de estudar, pois os assuntos que são abordados em sala de aula, ele não conhece e 

assim fica difícil falar a respeito. 

É nesse contexto que se percebe a importância do PPP (Projeto Político e Pedagógico 

da Escola), como um recurso que visa sistematizar e organizar tudo que vai ser 

trabalhado no âmbito escolar, direcionando-a para um bom desenvolvimento interno. 

Tem que ter intencionalidade, saber onde está, que caminho deve seguir e aonde se 
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deve chegar. É pedagógico porque organiza todo processo educacional, currículo, 

metodologias, avaliações, dentre outros. E político porque a partir dos problemas 

encontrados é preciso uma tomada de decisões. 

O PPP sendo voltado para o currículo deve responder as exigências da Lei de 

Diretrizes e Bases 9394/96 que estabelece em seu artigo 28: 

 
 

Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino 
promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades 
da vida rural e de cada região, especialmente: 
I - conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades 
e interesses dos educandos da zona rural; 
II - organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar 
às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas; 
III - adequação à natureza do trabalho na zona rural. 

 
 
Para Veiga (1995, p.110), o Projeto Político Pedagógico de uma escola é: 

 
 

 Um instrumento de trabalho que mostra o que vai ser feito, quando, de que 
maneira, por quem, para chegar a que resultados. Além disso, explicita uma 
filosofia e harmonia as diretrizes da educação nacional com a realidade da 
escola, traduzindo sua autonomia e definindo seu compromisso com a 
clientela. É a valorização da identidade da escola e um chamamento à 
responsabilidade dos agentes com as racionalidades interna e externa. Esta 
idéia implica a necessidade de uma relação contratual, isto é, o projeto deve 
ser aceito por todos os envolvidos, daí a importância de que seja elaborado 
participativa e democraticamente.  

Sendo uma ferramenta que direciona, define a identidade da escola e indica caminhos 

para o desenvolvimento do ensino- aprendizagem. Deveria ser construído em 

conjunto com a comunidade escolar respeitando o ponto de vista de cada um, de 

forma democrática. Diante do exposto ao perguntar aos entrevistados sobre o PPP, 

obtive como respostas: 

 
 

ñN«o sei do que se trata, aqui na escola nunca ouvi ningu®m falarò. 
(ENTREVISTADO M. J, 2013). 
 
ñA escola ainda n«o trabalha atrav®s deste documento, pois, est§ em 
processo de constru«oò (ENTREVISTADA N.J, 2013). 
 
ñFoi constru²do com a participa«o de todos da escolaò. (ENTREVISTADO 
M.S, 2013) 
 
 

Sendo o PPP um recurso que envolve saberes e que deve enfatizar a realidade da 

criança, as falas revelam que na escola Cajueiro isso não é prioridade visto que sua 

construção ainda permanece focada na escola e não na comunidade como um todo. 
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Percebe-se ainda uma contradição quanto à existência e a construção do Projeto 

Político Pedagógico entre os professores entrevistados. 

O currículo escolar que hoje orienta o processo educativo na Escola Cajueiro não dá 

conta da diversidade dentro e fora da escola. É mais cômodo reproduzir o que uma 

minoria, decide, a repensar e ressignificar um currículo que dialogue, a partir dos 

saberes culturais locais, com a compreensão do todo, que completem os diversos 

olhares. Nesse sentido,  

 
 

Como lutar contra práticas e relações autoritárias que pasteurizam 
experiências e subjetividades? Como evitar a homogeneidade que anula as 
diferenças oriundas da diversidade de campos do conhecimento? [...] como 
evitar que os professores venham a igualar diferenças a deficiências e utilizar, 
em sua prática, o currículo e o ensino para apagar as vozes, as experiências 
e os saberes que seus estudantes usam para definir suas identidades e para 
compreender o mundo em que vivem? (MOREIRA e SILVA, 1995, p. 15,).  
 
 

Este pensamento nos faz refletir que de fato a educação que acontece na escola 

precisa dialogar com a realidade social dos educandos, e os professores poderiam 

flexibilizar os conteúdos escolares a fim de atender as necessidades sociais de cada 

um. O que os docentes e a escola estariam fazendo para amenizar tais situações, que 

exclui e silencia as vozes dos sujeitos do campo? Estariam apenas reproduzindo um 

currículo oficial construído por alguns?  

Observou-se também a partir da fala dos entrevistados que alguns educandos estão 

insatisfeitos com as metodologias utilizadas para socializar os conteúdos sem sala de 

aula. Uma vez que estes lhes parecem incomum, gerando certo receio e causando 

assim falta de estímulo.  A estranheza causada por esses conteúdos é de certa forma 

compreensível, pois é necessário sistematizar saberes locais, regionais e nacionais. 

Para Hage (2010, p. 18) [...] As políticas e as práticas curriculares devem se alicerçar 

no reconhecimento e na afirmação da diversidade sociocultural, contribuindo com uma 

formação pautada na convivência das diferenças. 

Homens, mulheres, crianças, jovens e idosos do campo têm sua vida própria, culturas 

que precisam ser sistematizadas, registradas e valorizadas. São tantos os 

conhecimentos que estão indos embora, sendo esquecidos porque ninguém 

reconhece sua riqueza cultural. 

A escola tem papel de formação para a vida em sociedade, deve valorizar os 

conhecimentos trazidos pela criança, conduzi-los a sistematizar os conhecimentos 
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prévios adquiridos fora do contexto escolar, não impondo currículos, mas fazendo 

relação com a realidade dos educandos. Essa ideia é discutida por Carvalho (2002, 

p. 70), quando afirma que ñpensar em respostas educativas da escola ® pensar em 

sua responsabilidade para garantir o processo de aprendizagem para todos os 

educandos, respeitando-os em suas m¼ltiplas diferenasò. 

Afirmando o que diz Carvalho, Araújo (1998, p.44) enfatiza que: 

 
 

[...] a escola precisa abandonar um modelo no qual se esperam educandos 
homogêneos, tratando como iguais os diferentes, e incorporar uma 
concepção que considere a diversidade tanto no âmbito do trabalho com os 
conteúdos escolares quanto no das relações interpessoais. 
  
 

Desde a LDB 9394/96, já havia reconhecimento da diversidade do campo e suas 

especificidades, pois, ficou estabelecido normas para a educação do campo em seu 

artigo 28. A escola precisa refletir a educação para as pessoas do campo, que muitas 

vezes são obrigados a aceitar e desenvolver seu processo educativo dentro de um 

currículo totalmente urbano, que desconhece a realidade e as necessidades do 

campo. 

As pessoas que vivem no campo têm sua cultura, seus saberes de experiência, seu 

cotidiano, que por vezes acabam sendo esquecidos, fazendo com que percam sua 

identidade, supervalorizando somente o espaço urbano, quando eles têm muitos 

conhecimentos a contribuir com a escola. Nesse sentido, a proposta da educação do 

campo, a principio, deve atender aos interesses e necessidades da comunidade, 

contemplando suas especificidades, o reconhecimento e valorização da diversidade 

sociocultural da comunidade no âmbito do direito à igualdade e do respeito às 

diferenças e resgate da identidade da população atendida.                                

A questão é que nem sempre os princípios que regem a educação são obedecidos e 

colocados em prática, muitas vezes o mesmo currículo oferecido nas cidades é 

trabalhado em comunidades, o que contradiz com os princípios da Educação do 

campo. Dessa maneira, a educação não pode ser olhada de fora para dentro, mas, 

pensada a partir das necessidades da criança, e em suas especificidades culturais. 

As metodologias e currículo devem-se adequar a realidade do campo, para que o 

ensino se torne significativo e de qualidade.  

Para Fernandes; Ceriolie; Caldart (2005), no texto preparatório da I Conferência 

Nacional ñPor uma Educa«o B§sica Campoò, que diz respeito a propostas por 
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políticas públicas para os moradores do campo, que possa assegurar o direito a 

educação de qualidade. Ser educado no lugar onde moram e esta educação devem 

ser pensada a partir desse lugar. Para os autores  

 
 
Nosso propósito é conceber uma educação básica do campo, voltada aos 
interesses e ao desenvolvimento sociocultural e econômico dos povos que 
habitam e trabalham no campo, atendendo às suas diferenças históricas e 
culturais. Para que vivam com dignidade e que, organizados, resistam contra 
a expulsão e a expropriação. Ou seja, este do campo tem o sentido do 
pluralismo das ideias e das concepções pedagógicas: diz respeito à 
identidade dos grupos formadores da sociedade brasileira (conforme os 
artigos 206 e 216 da nossa Constituição). Não basta ter escolas no campo; 
queremos ajudar a construir escolas do campo, ou seja,  escolas  com  um  
projeto  político pedagógico vinculado às causas, aos desafios, aos sonhos, 
à história e à cultura do povo trabalhador do campo. (FERNANDES; CERIOLI; 
CALDART, 2005, p. 27). 
 
 

De acordo com os autores é preciso perceber que os sujeitos do campo têm 

características próprias e que a escola deve valorizar as diferenças respeitando as 

diversidades culturais em seu entorno. Que haja comprometimento com os sujeitos 

do campo, que eles possam ser ouvidos, que tenham o direito de fazer e de criar sua 

arte, seu saberes, e que a escola inclua no seu Projeto Político Pedagógico ações que 

favoreçam esse grupo, superando a dicotomia entre o rural e o urbano.  

 

 

Desafios de dialogar o currículo da escola e as vivencias dos sujeitos do campo: 

O caso do transporte escolar 

 

 

A palavra currículo vem sendo empregado em vários trabalhos, pesquisas, 

documentos com expressões semelhantes como conteúdos, currículo, atividades 

curriculares, disciplinas, entre outros termos sem muitas vezes analisarmos esses 

conceitos e seus significados. Assim se faz necess§rio refletir o conceito ñcurr²culoò, 

pois precisamos entender o real significado para que dentro do contexto escolar e 

principalmente neste não haja dúvidas em relação a este conceito tão pluralizado. A 

Literatura tem várias concepções de Currículos, o que leva a perceber que as 

compreensões são diferentes. 

De acordo com a etimologia da palavra ñCurr²culoò, termo latino (Curriculum) diz, que 

é algo em construção, inacabado e a ser conhecido. Esta palavra surge no século XVI 
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com a reforma protestante, desde seu aparecimento no vocabulário pedagógico, ela 

vem sendo entendida ao longo dos anos como programas, objetivos educacionais, 

conteúdos, etc. E somente agora no século XXI, que o termo currículo começa a ser 

olhado não apenas como algo específico, mas, segundo Silva (1996) como um 

conjunto de experiências que a comunidade escolar oferece aos educandos. 

Para Castanho (1995) o currículo é muito mais que algo extremamente escolar, mas 

a reprodução de relações político-sociais. Assim é visível que discorrendo sobre todas 

essas problematizações o conceito de currículo aos poucos se torna complexo e 

amplo. O que era entendido apenas dentro do contexto escolar, e somente neste, hoje 

passa a ser discutida levando em consideração relações de poder, de realidades e 

experiências vivenciadas pelos educandos e não apenas como matéria (assunto), 

mas relacionando valores sociais e educacionais. 

Dessa maneira, muitos educadores têm como um dos principais objetivos formar e 

desenvolver entre os agentes do processo de ensino e aprendizagem a percepção 

que tudo que é trabalhado no currículo na escola; as ideologias, os saberes culturais 

irão refletir de forma positiva ou não no resultado da ação pedagógica. 

Sendo o Currículo fator determinante para a formação do cidadão e levando em 

consideração a legislação (LDB 6394/96) em vigor que dar ênfase na educação para 

todos respeitando a diversidade cultural, se faz necessário a (re)construção de um 

currículo vinculado aos conhecimentos sociais, histórico e político do campo. 

 
 

O Currículo é um terreno de produção e de política cultural, no qual os 
materiais existentes funcionam como matérias primas de criação e recreação 
e, sobretudo, de contestação e transgressão. (MOREIRA E SILVA, 1999, p. 
28). 
 
 

Compreende-se dessa forma que é de suma importância o contexto social da criança 

para a construção de um currículo fundamentado na realidade, somente assim e a 

partir daí, estaríamos contribuindo para a formação de sujeitos conscientes de seus 

direitos. 

A partir dos dados produzidos e analisados observa-se que são muitos os desafios 

para a construção a até mesmo implantação de um currículo pautado nas vivências 

dos sujeitos da comunidade Cajueiro. Frutos talvez da ausência de uma escola 

democrática e coletiva onde os educandos possam ser realmente atores principais do 

processo de ensino e aprendizagem. 
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Além da grande disparidade percebida entre o currículo prescrito trabalhado na escola 

cajueiro, fato que ficou evidenciado nas falas dos entrevistados, e os saberes locais, 

existem ainda outro considerável entrave compreendido entre as falas dos mesmos, 

que se refere a distancia física da mesma em relação a morada dos estudantes. 

A escola encontra-se entre dois municípios Tomé-Açu e Concórdia do Pará. Ficando 

a cem quilômetros da cidade sede (Aurora do Pará) e esta distancia chega a interferir 

no desenvolvimento das aulas, uma vez que, os professores para chegarem ao local 

se utilizam de motos, carros e balsas, e os educandos necessitam dos transportes 

escolares. Quando perguntei a professora entrevistada qual seria a maior dificuldade 

encontrada durante todo tempo em que trabalhou na escola Cajueiro, ela me 

respondeu:  

 
 

 Em se tratando da escola Cajueiro, não podemos esquecer-nos da distância 
para chegarmos à comunidade, quase sempre chego atrasada, suja de lama 
ou toda molhada. A estrada é de ruim acesso, cheias de poças de água que 

mais parece piscinas intermináveis Entrevistada N.J (2013) 
 
 

Confirmando com a professora, o Estudante A (2013) diz: 

 
 

Uma das maiores dificuldades que percebo nesta escola, é a questão do 
transporte escolar, saiu de casa todos os dias onze da manhã e chego dez 
ou onde da noite, isso quando o transporte não quebra, pois quando isso 
acontece chego quase de madrugada, quando não durmo pela casa dos 
amigos ou parentes deixando meus pais preocupados. 

 
 

Assim, o paradigma curricular surgido no decorrer desta pesquisa deve-se 

principalmente as dificuldades voltadas para ao ensino-aprendizagem a partir dos 

elementos também ocultos percebidos durante o processo pedagógico. Foram muitos 

os desafios percebidos nas falas dos entrevistados. A distância da escola referente à 

moradia dos educandos, os ônibus que sempre apresenta danificações diariamente, 

as estradas intrafegáveis são alguns dos fatores que dificultam os desenvolvimentos 

das práticas pedagógicas de forma efetiva. 

Foi possível perceber com relação aos professores que os mesmos possuem algumas 

limitações no que se referem a articular os saberes prescritos com os saberes que 

são vivenciados pelos alunos. Apesar da vontade de se fazer um trabalho melhor, 

relacionando teoria e prática, lhes falta aprofundar conhecimentos e formação 
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continuada. E a ausência de um PPP na Escola Cajueiro dificulta o desenvolvimento 

de um currículo no campo. Enquanto a equipe pedagógica da escola junto com a 

comunidade não construírem um projeto educativo que atenda as necessidades dos 

sujeitos do campo, dificilmente essa realidade muda. 

 

 

 
Figura 01 ï Caminho percorrido pelos educandos todos os dias 

Fonte: arquivo da escola - 2010 

 

 

Apesar da legislação especifica (FNDE, 2006) que estabelece as devidas 

competências para o provimento de transporte escolar às crianças matriculadas na 

rede pública de ensino. Nota-se que entre as dificuldades percebidas e discutidas, a 

questão do transporte escolar é preocupante e interfere no ensino-aprendizagem 

desses educandos, embora haja uma melhoria na questão dos transportes, percebida 

na fala do entrevistado: 

 
 

[...] a educação dessa escola é boa, apesar das dificuldades eu aprendo 
muito aqui [...] minha mãe diz: hoje apesar do transporte ser ruim, viver 
pregando, e não ser apropriado à gente não anda quilômetros e quilômetros 
para chegar à escola como antes. (ESTUDANTE, B, 2013) 
 
 

Apesar da dificuldade percebida na fala do entrevistado no que diz respeito ao 

transporte, para seus pais essa situação é melhor que antes, no entanto não se pode 



 

 1065 

se acomodar com pequenas melhorias. As pessoas que moram em lugares afastado 

da escola merecem um transporte público adequado. 

O Governo Federal por meio do PNATE que é um programa de apoio ao transporte 

escolar, disponibiliza e tem contribuído com a melhoria da condução de muitas 

escolas no Brasil. Entretanto, os transportes escolares não são específicos para a 

escola. De acordo com minha vivência e os relatos dos estudantes, o ônibus que 

transporta os educandos é o mesmo ônibus que leva as pessoas da comunidade para 

fazer suas compras, o chamado ñĎnibus do Hor§rioò.  

Essa situação torna-se preocupante e compromete a organização do trabalho 

pedagógico, pois, interfere nos horários dos professores e educandos, fazendo-os 

perderem aulas e chegarem atrasados.  

O Governo Federal através do Programa Caminho da Escola oferece recursos para 

compras de ônibus, lanchas e bicicletas para facilitar a condução dos educandos que 

moram distante da escola. São leis que existem no papel, pois não é essa realidade 

da escola Cajueiro. Através dos relatos se percebeu que não há investimentos em 

transporte escolar de qualidade para os educandos da escola. 

 

 

Considerações finais  

 

 

Com o resultado dessa pesquisa temos a intensão de contribuír para a construção de 

um Currículo mais flexível e que contemple os sujeitos do campo, de ter deixado uma 

pequena semente, no entanto, muitas indagações ainda precisam ser respondidas, 

para que um Currículo no campo e para o campo seja efetivado com qualidade e 

responsabilidade. 

De acordo com os dados revelados, os resultados indicam que parte da 

responsabilidade de algumas situações virem acontecendo são dos atores sociais que 

compõem a Escola pesquisada que se intimidam no enfrentamento da disparidade 

curricular, no que é ensinado ao que é vivenciado na escola e fora desta.  

Percebi que a questão do currículo perpassa também por níveis, penso que esta 

hierarquia é necessária. É preciso o currículo de base nacional comum, regional e 

municipal, como se fosse uma pirâmide; no topo (Nacional), no meio (Regional) e 

embaixo os municípios, cada um com a responsabilidade de vir lapidando, relacionado 
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e transformando esse currículo a fim de atender as especificidades locais. É 

importante ressaltar que não se trata de separar, de status, mas, de valorizar os 

direitos, as vivências, de cada localidade. 

Quando pensei discutir a currículo da escola Cajueiro pensei que fosse chamar a 

atenção daqueles que discutem e que fazem um currículo nacional, mas, a partir que 

fui compartilhando de várias teorias, me aprofundando de muitos conhecimentos 

como a LDB (9394/96), a Constituição de (1988) Saviane (2006) dentre outros autores 

que forma pertinentes para minha pesquisa, percebi que a escola e o município devem 

ter autonomia para dialogar com os saberes locais, valorizando a diversidade cultural.    

Isso não quer dizer que não falte estrutura para a educação do campo especificamente 

para a escola cajueiro que é meu objeto de estudo, professores que tenham formação 

para o campo e que estejam no campo. É necessário um maior engajamento entre 

escola, Secretaria Municipal de Educação, comunidades e professores para que a 

questão do Currículo e sua contextualidade possa realmente ter sentido para os 

educandos.   

Os caminhos até aqui trilhados me fizeram refletir quanto nosso papel na sala de aula 

enquanto educadores, a autonomia das escolas e flexibilidades dos conteúdos, e o 

quanto os sujeitos do campo estão sendo negados em relação seus direitos e 

identidades. São muitos os conhecimentos culturais que estão desaparecendo por 

falta de sistematização, de organização curricular. A pesquisa constatou que há uma 

necessidade da escola se organizar para planejar seu PPP, não somente para cumprir 

uma exigência burocrática, mas acima de tudo ter um direcionamento para o 

desenvolvimento da prática educativa pautada na realidade dos educandos. É no PPP 

que se organiza, planeja e seleciona os conteúdos de ensino de forma participativa e 

democrática. 

Selecionar conteúdos acredita ser um grande desafio, além da priorização das 

experiências de vida e interesses diversos, sugere-se que as escolas trabalhem de 

forma articulada com todas as outras áreas do conhecimento a partir de 

conhecimentos prévios. Nesse sentido, a Educação do Campo deve valorizar e 

ampliar os conhecimentos construídos no campo, afirmando e reafirmando a 

identidade dos sujeitos, sua cultura e seu modo de vida. Acredito que o objetivo da 

educação é esse contribuir para a maior compreensão da realidade, desenvolver no 

homem a criticidade e o levar a refletir se papel na sociedade para o enfrentamento 

os problemas sociais. E o currículo deve dar conta disso. 



 

 1067 

No entanto, precisamos ter o cuidado de não banalizar esta ação. Não se deve 

supervalorizar a cultura local e esquecer as matrizes curriculares. Todos esses 

conhecimentos são imprescindíveis para o ensino-aprendizagem, se faz necessário 

articular esses saberes, trabalhando em rede. Assim, é de suma importância que a 

parte comum do currículo e a partes diversificadas estejam sintonizadas às 

necessidades dos educandos e as peculiaridades locais, regionais e nacionais.  É 

necessário um maior engajamento entre escola, secretaria municipal, comunidades e 

professores para que a questão do Currículo e sua contextualidade possam realmente 

ter sentido para os educandos. 
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Resumo:  

 
Este trabalho revela parte de um exame realizado com a finalidade de concluir com 
especialização em educação e cursos de Desenvolvimento Rural para Universidade 
Nacional de Entre Ríos (UNER) no âmbito de um acordo entre a faculdade de Ciências 
da Educação (FCE) e a Instituto de Tecnologia Agropecuária (INTA);  mostra um 
fragmento do estudo etnográfico realizado no território de Entre Ríos, por isso que 
pretende refletir as relações pedagógicas desenvolvidas nas escolas localizadas no 
contexto rural, em outras palavras, tenta mostrar cómo o elo de ensino nessas 
instituições, é construido em uma época de profundas transformações territoriais. 
Parto de um ponto de interrogação, Como construir o link educação professores e 
alunos de escolas do contexto rural? Esta pregunta quebra, dado que os profesores 
trabalham com varias seções, de acordó com os diferentes alunos de classes 
diferentes. O percurso teórico-metodológico foire forçado pelas gravações feitas em 
salas de aula de varias seções, algumas entrevistas com os professores e mergulho 
em diferentes fontes teóricas fornecidas nos varios seminários do antes nomeado 
mestre.  Esta exploração foi conduzida em duas escolas de 4 ° nível primário da 
República Argentina, entre Ríos categoria de província, Ambas as instituições estão 
localizadas no departamento Paz. Estruturalmente, as duas escolas têm nível inicial, 
especificamente o inquérito materializado em nível primário; temporariamente 
originou-se no ano de 2011, que termina em 2013 com a análise dos dados empíricos 
coletados e a triangulação das informações teóricas e práticas.   Falar sobre a ligação 
do ensino no contexto rural de escolas envolve práticas da escola de Agrimensura, é 
entender como funciona o desenvolvimento curricular em trajetórias da escola dos 
alunos, em um território mostrando vários sentidos pela aparição de uma nova 
ruralidade. 
 O território aparece como um espaço de luta em defesa dos intereses pessoais e 
coletivos da população. É também um espaço de participação e poder, surgindo na 
nova ruralidade. Esta categoria está associada a varias dinámicas: cultural, social, 
histórica e geográfica. O estudo mostra que outros modos de transmissão do currículo 
aparecem sendo necessários para construir o jogo como uma prática diária, então, 
será o sentido político que passa a participação, discussão e os problemas nas 
escolas, em contextos rurais. 
 
Resumen 
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Este trabajo revela parte de una exploración realizada con el propósito de concluir con 
la Especialización en Educación y Desarrollo Rural cursada en la Universidad 
Nacional de Entre Ríos (UNER) en el marco de un convenio de la Facultad de Ciencias 
de la Educación (FCE) y el Instituto de Tecnología Agropecuaria (INTA).  Comparto 
un fragmento del estudio etnográfico realizado en territorio entrerriano, a través del 
mismo pretendo reflejar las relaciones pedagógicas desarrolladas en escuelas 
ubicadas en contexto rural, en otras palabras procuro mostrar como se construye el 
vínculo pedagógico en estas instituciones, en una época de profundas 
transformaciones territoriales. 
Parto de un interrogante ¿Cómo construyen el vínculo pedagógico maestros y 
estudiantes en escuelas de contexto rural?, esta pregunta irrumpe teniendo en cuenta 
que los maestros  trabajan con secciones múltiples, atendiendo a diferentes 
estudiantes de disímiles grados. 
El itinerario  teórico-metodológico se ha visto fortalecido por los registros realizados 
en las aulas de secciones múltiples, algunas entrevistas realizadas a las maestras y 
el buceo de disimiles fuentes teóricas proporcionada en los diferentes seminarios de 
la maestría antes nombrada.  
Esta exploración se ha realizado  en dos escuelas de 4º Categoría de Nivel Primario 
de la República Argentina, Provincia de Entre Ríos, ambas instituciones están 
situadas en el  Dpto. La Paz; estructuralmente las dos escuelas poseen Nivel Inicial, 
específicamente la indagación se concretó en el Nivel Primario; temporariamente se 
originó a partir del año 2011, concluyendo en el año 2013 con el análisis de los datos 
empíricos recogidos y la triangulación de la información teórica y práctica.   
Hablar del vínculo pedagógico en escuelas de contexto rural implica sondear las 
prácticas escolares y comprender como opera el desarrollo curricular en las 
trayectorias escolares de los estudiantes, en un territorio que muestra múltiples  
sentidos por la aparición de la nueva ruralidad. 
El territorio aparece como un espacio de lucha en defensa de los intereses personales 
y colectivos de la población, también es un espacio de participación y de poder 
emergente  en la nueva ruralidad, esta categoría se muestra asociada a múltiples 
dinámicas culturales, sociales, históricas, políticas  y  geográficas. 
El estudio realizado deja ver que aparecen otros modos de transmisión de curricular, 
siendo necesario cimentar el juego como práctica cotidiana, será éste entonces, el 
sentido político que de paso a la participación, a la discusión y a la problematización 
en escuelas de contextos rurales. 
Palavras-chave :  vínculo pedagógico; território; ruralismo novo.  
Palabras-Clave: Vínculo pedagógico; territorio; Nueva Ruralidad 
 

Eixo Nº 3: Organização do trabalho educacional nas escolas de educação básica 

 

Texto 

 

Problema:  

 

¿Cómo construyen el vínculo pedagógico maestros y estudiantes en escuelas de 

contexto rural? 
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Este trabajo ambiciona dar cuenta de las transformaciones visibles que irrumpen en 

el territorio rural y el modo de construcción del vínculo pedagógico que allí el docente 

va delineando.  

La incógnita arriba compartida responde a la necesidad de conocer en profundidad 

las prácticas desarrolladas en Plurigrados o Secciones Múltiples, teniendo en cuenta 

que se observan escasas investigaciones realizada en escuelas de Nivel Primario, 

situada en territorio rural de nuestro país. 

La exploración se nutre de relatos recolectados en el espacio escolar, de fragmentos 

de observaciones registradas en algunas clases, de argumentaciones que las 

docentes aportaron en las entrevistas,  de conceptualizaciones compartidas a lo largo 

de diferentes seminarios de la Especialización y Maestría en Educación y Desarrollo 

Rural, de la lectura de otros textos sugeridos por  la Mg. Carina Rattero,  quien ha 

dirigido este trabajo con el propósito de concluir con la Especialización homónima,  la 

indagación en otras fuentes ligadas con la educación en contextos rurales y  mapas 

territoriales que recientemente hemos elaborado en la Universidad de Porto Alegre 

junto al Ing. Renzo Cumar, como modo de orientar geográficamente a los lectores del 

presente trabajo exploratorio. 

Metodológicamente esta investigación se configura como un estudio  etnográfico de 

perspectiva cualitativa, he seleccionando como unidades de análisis dos instituciones 

escolares de 4º Categoría de Nivel Primario, ambas con Nivel Inicial, específicamente 

se concretó en el primero el proceso de búsqueda.   

El itinerario  teórico-metodológico se ha construido analizando los sentidos que las 

docentes atribuyen al vínculo pedagógico, a través de un estudio de casos pude 

desarrollar la indagación en las escuelas escogidas. 

La selección de estas dos escuelas se realizó a fines del Año 2011, finalizando en el 

año 2013 el proceso de investigación y triangulación de la información, a la fecha un 

tribunal de la Facultad de Ciencias de la Educación está evaluando esta exploración 

pedagógica.  

Los criterios empleados en la  selección de las instituciones emplazan en primer lugar 

a la ubicación territorial, pues  la  distancia entre una y otra no dista más de 20 km, 

ocurriendo lo mismo entre la supervisión escolar y las mismas, favoreciendo el acceso 

al terreno de investigación, con mayor facilidad; por otra parte la modalidad 

organizacional que ambas poseen permitió considerar diferentes perspectivas a 
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abordar, vinculadas con el número de docentes, la articulación entre niveles,  el grupo 

familiar, el servicio alimentario, entre otros. 

Actualmente este trabajo de análisis pretende concluir con una etapa nutrida de 

debates y nuevas perspectivas culturales focalizadas en el territorio rural,  que han 

formado parte del  proceso de formación académica, comprendida dentro de la 

propuesta de Posgrado que ofrece la Facultad de Ciencias de la Educación de nuestra 

provincia.  

El abordaje minucioso de los vínculos educativos que se tejen en estas escuelas de 

Sección Múltiples o Plurigrados,  se ha convertido en una ruta cargada de significados; 

ha surgido acá la posibilidad de  interpretar los modos de enseñanza que las docentes 

instituyen, con la finalidad de encontrar algunas pistas que a través de la escritura 

puedan vincularse a experiencias escolares de nuestra provincia y en otros contextos 

escolares.  

 

 

Objetivos: 

 

× Conocer y analizar el vínculo pedagógico que las escuelas construyen en 
el ámbito rural.  

× Indagar  aspectos y aproximaciones que permitan interpretar el modo de 
construcción del vínculo pedagógico.  

× Aportar nuevos vínculos didácticos que inciten a la transformación cultural 
y social en la Nueva Ruralidad. 

× Problematizar la realidad escolar desde una pluralidad de perspectivas 
teórico-prácticas  y metodológicas. 

 



 

 1073 

Algunos puntos cartográficos que ilustran y ubican geográficamente al lector156 

 

  
 

Imagen Nº 1 Imagen Nº 2 Imagen Nº 3 

                                            
156 Los mapas compartidos son inéditos, datan del día 19/08/2014, estas fuentes documentales cartográficas han sido elaboradas conjuntamente con el 
Ingeniero Renzo Cumar, Investigador argentino que actualmente está realizando una misión de investigación en la Universidad de Federal de Río Grande Do 
Sul de Porto Alegre; los citados elementos de cartografía fueron realizados en el Centro de Sensoriamento Remoto que Coordina el Prof. Dr. Laurindo Güaselli 
en la mencionada universidad brasileña, UFRGS.   
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































