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Resumo:  

Este artigo denota experiências e contribuições à escola do campo Jerônimo Machado 

localizada no município de São Gabriel/RS.  Avanço do capitalismo fez com que várias 

tradições culturais fossem deixados para trás, e assim o capitalismo avançou além das 

indústrias e das cidades e chegou ao campo, onde transformou quase toda sua forma, 

saindo do campesinato para o agronegócio, e essa contribuição está se dando graças a 

educação que está no campo, onde as escolas e educadores não transmitem os assuntos 

que interessa aos filhos dos pequenos produtores, pois são esses que freqüentam as 

escolas precárias do interior, e assim motivando a eles morar na cidade e os grande 

produtores ficar com suas terras, por isso a importância da educação do campo que as 

escolas e educadores façam cursos de formação continuada uma vez que não são 

preparados nas universidades para dar aula nas escolas do campo, e essa formação deve 

ser feita para ser atendidos a comunidade escolar em geral.  

Palavras – chaves: Educação do campo, formação inicial e continuada, educadores, 

universidades.  

 

 INTRODUÇÃO  

 

O presente trabalho denota as experiências e as contribuições construídas, durante o 

projeto “Formação Inicial e Continuada dos Educadores e Educadoras das Escolas do 

Campo”, junto à escola do campo Jerônimo Machado localizado no município de São 

Gabriel/RS (Figura 1).  

Este projeto pretendendo fomentar a interlocução entre a Universidade Federal de 

Santa Maria (UFSM) e a sociedade, abrangendo a educação popular, que traça como um de 

seus objetivos a perspectiva de possibilitar espaços-tempos de formação inicial e continuada 
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de educadores e educandos mediante a troca de saberes e experiências entre os sujeitos 

envolvidos juntamente com a perspectiva de valorização do lugar de vivencia destes 

sujeitos.   

Esta perspectiva emergiu diante da necessidade de atender a uma demanda 

recentemente constatada pelos educadores e educadoras, quando reunidos na instituição, 

durante o Encontro Estadual dos Educadores e Educadoras das Escolas da Reforma 

Agrária do Rio Grande do Sul, ocorrido de 21 a 25 de abril de 2009.  

Os educadores encontram diversos obstáculos ao buscar o interesse de seus 

educandos para o imenso e surpreendente mundo do saber; pressupõem algumas reflexões 

sobre a pratica educativa presente em grande parte das escolas, principalmente em escolas 

públicas, que implicam em algumas indagações, a fim de justificar as causas, que pode ser 

a formação acadêmica dos cursos de licenciatura, contraditória e inadequada, onde os 

professores recebem uma formação distante da realidade vivida por seus educandos, fato 

este que pode ser percebido nas diferentes áreas de formação, e se devem a uma 

fragilidade curricular com ênfase ao pedagógico. 

Os educadores das escolas do campo, devido sua localização no interior dos 

municípios, enfrentam grande dificuldade em alcançar sua formação continuada.  

Diante dessa realidade, o Grupo de Pesquisa em Educação e Território (GPET), vem 

durante sua trajetória universitária desenvolvendo inúmeras atividades buscando promover 

a aproximação de uma multiplicidade de sujeitos no processo de ensino-aprendizagem, 

onde estes processos são ainda mais difíceis de se realizarem. 

  



 
            Fonte: Federação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul (FEE-RS), (2007). 

Org.: FROELICH, C.L. 2012. 
 

Por intermédio deste grupo tem-se construído, principalmente nas 

comunidades rurais, ações dialógicas sobre diferentes temáticas (questão agrária, 

da educação popular, da educação no/do campo) contribuindo com a formação 

continuada de educadores e educadoras das escolas do campo e, ao mesmo tempo, 

estimulando aos sujeitos inseridos no universo acadêmico a reflexão e a 

problematizarão acerca dos agentes sociais na contemporaneidade, bem como suas 

relações de poder demarcadas nos territórios. 

Logo se fez necessário, num primeiro momento, mobilizar recursos teóricos 

para estabelecer ações dialógicas com os educadores, educadoras e educandos da 

escola Jeronimo Machado. 

 Dialogar com os sujeitos dos processos de ensino-aprendizagem na 

perspectiva da educação do campo exigiu-nos a compreensão das contradições, 

conflitos, tensos que emergem das transformações recentes do campo brasileiro. 

Tais transformações têm acirrado o confronto entre os distintos sujeitos territoriais, 

sobretudo, no que se refere à escola que se faz necessária aos sujeitos do campo. 

Escola que no contexto dessas transformações torna-se instrumento político em 

meio nas disputas territoriais que permeiam o espaço rural.  



As experiências vivenciadas, no contato com ambientes educativos e 

realidades diferenciadas, constituem-se em saberes que ultrapassam a dimensão 

metodológica ou científica já que raramente são contemplados pelo ensino 

acadêmico. São, portanto, imprescindíveis para aqueles que buscam, numa 

perspectiva geográfica, uma educação mais condizente com a realidade.  

Em meio a essas experiências têm-se as contribuições a formação dos 

educadores e educadoras do campo na medida em que construíram-se ações 

dialógicas na perspectiva de refletir sobre questões atuais como Bullyng,  meio 

ambiente e também referentes reformulação de um projeto político pedagógico mais 

condizente com a realidade dos sujeitos do campo.  

 

Uma breve contextualização sobre a Educação do Campo 

 

Nas últimas décadas, em virtude das transformações recentes do campo 

brasileiro, os conflitos fundiários intensificaram-se e a luta pela terra assumiu novas 

características (FERNANDES 1999). Ao longo do processo histórico brasileiro a luta 

pela terra fez emergir o confronto e o conflito entre os interessados diretos na 

apropriação da terra. 

  Segundo Gemer (1994) a luta pela terra, surgiu o Movimento dos 

Trabalhadores Sem Terra (MST), que se constitui como uma organização autônoma 

desde 1985. Não obstante, a luta pela educação tornou-se para o MST tão 

importante quanto à luta pela terra.  

Isso porque, o movimento (MST) compreende que a educação constitui-se 

como base para formação social de um novo homem, mais consciente de sua 

situação no mundo. Tendo suas ações e reflexões direcionadas no intuito de 

transformar a realidade, bem como compreendê-la, ao mesmo tempo em que seu 

senso crítico é trabalhado para que se possa tirar proveito das situações problemas 

que a vida nos traz.   

No contexto da luta pela terra durante um determinado período o movimento 

(MST) lutou por uma escola ligada a seu projeto social, onde a proposta de 

escolarização procurava oportunizar que o projeto de reforma agrária seja 

construído pelos sujeitos do campo. Nesta perspectiva, o movimento criou as 

escolas itinerantes para educar as crianças acampadas, que ficavam 



impossibilitadas de acompanhar uma escola convencional devido ao processo de 

itinerância do movimento do qual participam. 

Com isso, a proposta de ensino do movimento, vinha sendo pensada e 

construída para que escola e campo não fossem separados em suas ideologias e 

espaço físico. Na verdade, a escola assumia o papel de mediadora no processo de 

construção da vida no campo.  

 

[...] o desígnio de um escola voltada para a realidade, escola que entenda 

as condições de vida, a escola que seja capaz de compreender como se da 

a produção da vida, escola que possa ouvir, de fato, o que os pais, os 

jovens tem a dizer, que rompa com o silêncio, que os transformem em 

sujeitos do processo educativo, não os colocando apenas na condição de 

ouvintes ou de espectadores, mas que lhes permita participar ativamente 

do seu fazer pedagógico. (DAVID 2006 pg.103) 

 

Uma grande mudança, sem duvida, no processo de ressocialização de 

populações que uma vez expropriados, lutam pelo retorno a terra, numa dialética 

engendrada pelo desenvolvimento capitalista (DAVID 2008), deu-se com o 

fechamento das Escolas Itinerantes. Desde o final do ano de 2008, estas escolas 

criadas pelo MST, para educar as crianças acampadas, não mais desenvolve 

atividades educativas devido ao fato de não mais serem reconhecidas formalmente 

pelo Estado.  

Em face do cenário, que se constitui a partir do fechamento das escolas 

itinerantes, surgem problemas na própria inserção e no convívio social das crianças 

acampadas nas escolas convencionais da Rede Pública. 

 Por uma análise, retornamos a conviver com velhos problemas da educação 

no meio rural, já apontado por Neto (1999) como decorrentes da atuação dos 

professores que são preparados para atuar em escolas das cidades, com material 

orientado ao meio urbano e com falha de formação; visto que não há uma proposta 

de formação especifica para o professor da zona rural, que leve em conta as 

especificidades desse meio e o conhecimento que a criança traz em suas vivências.  

Fato este que não contribui para a construção do conhecimento, pois torna 

mais difícil aproximação dos sujeitos do processo de ensino-aprendizagem com o 

educando. Esse pode ser apontado como um fator fundamental para que educando 

do meio rural, sendo ou não um Sem Terra, não prolongue sua permanência na 

escola. Sobretudo porque, esta não aproximação, dificulta o dialogo entre os sujeitos 



do processo de ensino-aprendizagem, o que de certa forma, conseqüentemente 

distancia-nos da essência da educação como prática da liberdade.  

Nunca é demais lembrar, que para Freire (2006) sem o dialogo não há 

comunicação e sem esta não há verdadeira educação.  

   É nesta perspectiva, que surge a educação do campo, através da combinação 

da luta empreendida pelos sem terras para a implantação de escolas públicas nas 

áreas de reforma agrária com as lutas de resistência de inúmeras organizações e 

comunidades camponesas para não perder suas escolas, suas experiências de 

educação, suas comunidades, seu território, sua identidade (CALDART 2008). 

O professor exerce papel fundamental na formação, pois ele contribui para o 

desenvolvimento integral de seus alunos e ajuda na educação dos demais membros 

da sociedade. No Ensino o processo de formação do constitui-se pelo pressuposto 

evidenciado na LDB 

 

“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 apropriada às reais 
necessidades e interesses dos alunos da zona rural; II) organizações 
escolares 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 que o campo seja respeitado, precisa ser contextualizado, criticado, 

compreendido econômico, social e culturalmente, e isso poderá ocorrer a partir de 

uma prática político-pedagógica emancipatória. 

FREIRE (1987), com sua obra Pedagogia do Oprimido, vem ao encontro de 

nossas releituras sobre a educação do campo ao tecer considerações sobre a 

educação bancária, em um de seus livros intitulado de “Pedagogia do Oprimido”.  

Nesse contexto, defende-se às idéias de Freire por concebe-se a escola 

como esse espaço de construção de saberes advindos tanto nos saberes populares 

quanto científicos. Tal concepção só poderá ser efetivada levando-se em 

consideração que: o respeito aos saberes do educando inserem-se no contexto 

cultural. E o respeito ao saber popular implica, necessariamente, no respeito a tal 

contexto vivido por este educando. 

 

Escola como um “lugar” 

 



É no lugar onde as coisas acontecem e se processam, é também o lugar o 

agente do processo da inclusão e da exclusão. Porque ao mesmo tempo em que 

inclui algumas pessoas em atividades e funções a serem desenvolvidas no campo 

do trabalho, excluem outras por falta de oportunidade de se incluírem nas demandas 

existentes. Por isso o lugar é também excluidor, obrigando muitas vezes as pessoas 

partirem na busca de um lugar onde possam ser inseridos, ou simplesmente ficam 

vivendo as margens dos acontecimentos. 

Para Taun (1983), lugar é o sentido de pertencimento, a identidade, 

bibliográfica do homem com os elementos do seu espaço vivido. No lugar cada 

objeto ou coisa tem uma história que se confunde com a história de seus habitantes, 

assim compreendido justamente por não terem com a ambiência uma relação de 

estrangeiro. 

Segundo Santos (1996), “O lugar é a oportunidade da realização da história”. 

Tuan (1983) conceitua como espaço vivido e classificado pela relação de 

pertencimento, é o local onde as relações pessoais acontecem, onde o cotidiano do 

dia-a-dia se processa. 

Podemos dizer que o lugar é produzido de acordo com os modos de produção 

utilizados pelo homem ao longo da sua história. Local onde, as relações de nosso 

cotidiano acontecem constantemente, sofrendo suas mudanças. Para os seguidores 

da corrente humanística, o lugar é principalmente um produto da experiência 

humana: 

(...) lugar significa mais que o sentido geográfico de localização. Ou ainda, “lugar é o 

centro de significados construídos pelas experiências” (Tuan,1975). 

Para se refletir como o homem se configura no espaço, percebemos como ele 

ocupa os lugares, tudo vai depender de quais atividades (trabalho) que ele 

desenvolve para atender suas necessidades e as relações com os meios 

tecnológicos utilizados por ele. Desta forma, conhecer o lugar em que a escola rural 

esta inserida torna-se imprescindível ao educador urbano ao trabalhar, deste modo 

poderá perceber o seu significado, importância, vivências, valorizar a história, raízes 

e cultura deste lugar. Tuan (1983) destaca que o espaço somente passa a se lugar 

no momento em que se adquirem uma definição, uma intimidade e uma significação 

por este espaço.  

A escola é considerada como espaço de construção de saberes que tecemos 

a nossa compreensão acerca do lugar do aluno como ponto de partida para que 



essa construção e produção efetivem-se de forma relevante, capaz de promover sua 

aprendizagem e conseqüentemente a formação de sua cidadania, inserção social e 

êxito escolar. 

O lugar só pode ser compreendido em suas referencias, que não são 

especificas de uma função ou de uma forma, mas de um conjunto de sentidos e 

usos. Assim, o lugar permite pensar o viver, o habitar, o trabalho, o lazer enquanto 

situações vividas, revelando, no nível do cotidiano, os conflitos que ocorrem ou 

ocorreram no mundo. 

Apreender o lugar significa contextualizá-lo em suas acepções teóricas. A 

apreensão teórica do lugar enquanto um espaço vivido e uma construção 

socioespacial vêm ao encontro das reflexões sobre a nova configuração (sociais, 

econômicas, culturais e políticas) que ocorre na contemporaneidade. 

 

Educação do campo X agronegócio  

 

            Tendo seu surgimento enraizado nas mobilizações por uma política 

educacional que se volte para a comunidade camponesa, um diálogo na perspectiva 

da educação do campo, exige a compreensão das contradições, do movimento, das 

tensões, dos conflitos, inerentes às recentes transformações do campo. Até porque, 

a visão de campo e da sua educação, exige por si só uma visão mais alargada de 

educação das pessoas, à medida que pensa a lógica da vida no campo como 

totalidade em suas múltiplas e diversas dimensões (CALDART 2008).  

Isso significa adotar uma perspectiva diferente em relação proposta de 

educação no campo e de escola para o campo. Pois, como aponta Wizniewsky 

(2010, p. 35) 

 

[...] a escola foi implantada no espaço rural, com a proposta de salvar o 
homem rural, levando técnica, cultura, conhecimento, enfim, promover a 
modernização do campo. E o campo realmente foi modernizado, de forma 
desigual. A escola foi pensada para concretizar o projeto da sociedade 
industrial urbanizada. 

 

Por isso, ainda nos dias atuais tem-se no campo, em sua grande maioria, 

escolas que tem uma realidade diferente dos sujeitos que nele constroem suas 

vivencias. Assim, a educação do campo passa a ser diferenciada na medida em que 



busca envolver as pessoas que fazem parte da realidade da escola contrapondo-se 

ao sistema já estabelecido.  

No entanto, é fundamental que se estabeleça uma vigilância no sentido de 

que todos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem consigam reconhecer-se 

enquanto sujeitos da terra e da transformação da realidade excludente que permeia 

o espaço rural. Como nos lembra Meurer (2010, p.16). 

 
O que muitos não percebem é que a escola também é um espaço de 
formação que interessa ao sistema capitalista, pelas tentativas de buscar 
estabelecer controles sociais e formar consumidores, o que alimentam a 
produção desse sistema, gerando um número cada vez maior de 
necessidades. As comunidades rurais também são “atingidas” pelo incentivo 
ao processo massivo de consumo. As crianças antes alheias a essa 
questão, hoje são uma das faixas etárias mais atingidas pelas campanhas 
publicitárias, processo que as transforma em consumidores potenciais.  

 

Isso ocorre principalmente quando a escola encontra-se desconectadas com 

os saberes acumulados pelos agricultores e agricultoras no seu dia-a-dia. Nesse 

desencontro a escola acaba destoando da comunidade, dos seus ritmos, ritos e 

culturas, fazendo com suas as especificidades como as festas, organização, datas e 

formas de plantio e colheita, dialetos, entre outros saberes, passem a não ser mais 

aceitos (MEUERER 2010, p.15).  

Essa organização e/ou reorganização da escola do campo é imprescindível 

para o fortalecimento e a recriação do campesinato. Para Souza (2010) a escola do 

campo é um instrumento de existência do campesinato, visto que ela como 

instituição social reflete valores, anseios e perspectivas da sociedade que detém o 

poder. Contudo, este mesmo autor, chama a atenção (2010, p.25) para o fato do 

avanço do território imaterial do agronegócio sobre as escolas no campo fazendo 

com estas escolas tendam a trabalhar com uma pedagogia em que o campo é visto 

apenas como território da produção capitalista.  

Dessa forma, ao invés de fortalecer e recriar o campesinato, a escola 

contribuiria para enfraquecer a identidade que o camponês tem com o seu território, 

já que, este sujeito organiza seu território não somente para a produção de 

mercadorias, mas, sobretudo para a produção da vida.  

A recriação do território camponês, que na visão de Fernandes (2008), 

possuem relações sociais distintas das relações sociais capitalistas, que tem se 

expressado pelo agronegócio, contribui para produção de territórios distintos no 

campo brasileiro.  



 

Essa diferença se expressa na paisagem e pode ser observada nas 
distintas formas de organização dos dois territórios. A paisagem do 
território do agronegocio é homogêneo, enquanto a paisagem do território 
camponês é heterogêneo. A composição uniforme e geométrica da 
monocultura se caracteriza pela pouca presença de pessoas no território, 
porque sua área esta ocupada por mercadoria, que domina a paisagem. A 
mercadoria é a expressão do território do agronegocio. A diversidade dos 
elementos que compõem a paisagem do território camponês é 
caracterizada pela grande presença de pessoas no território, porque é e 
desse espaço que constroem suas existências, produzindo alimentos 
(FERNANDES 2008 pg. 40-41). 

 

 Isso expressa o quanto é necessário não pensar a escola ligada apenas a 

questão econômica, pois isso significa negar a existência da maioria dos sujeitos 

que fazem parte do campo. O fundamental é pensar a escola do campo como um 

instrumento político capaz de promover a base para o desenvolvimento da formação 

humana.  

O que é possível na medida em que compreende-se que a realidade é 

movimento, o que coloca os sujeitos do campo na condição de estar sempre se 

renovando, sabendo verificar as tendências, e poder, apesar de todos os 

condicionantes, se colocarem como sujeitos na direção da intervenção qualificada 

na realidade.    

 

Experiências com os educadores e educandos e as perspectivas de transformação. 

  

A escola Jerônimo Machado, localizada no município de São Gabriel, por 

estar distante 40 km da Sede deste município apresenta inúmeras dificuldades de 

oportunizar aos seus educadores e educadoras. Muito embora vivamos, um 

momento histórico, em que cada vez mais se torna possível a “anulação do espaço 

pelo tempo”, nem por isso, deixamos de conviver com os obstáculos impostos pela 

localização geográfica. Este é, sem duvida, um dos fatores que dificulta a formação 

continuada de educadores e educadores da escola Jerônimo Machado (Figura 2). 

 



 
    Figura1: Escola Jerônimo Machado.  
   Fonte: FROELICH, C. L. 2012.                    

 

Essa particularidade que, não se restringe, no município a escola Jerônimo 

Machado determina em distintos partes do espaço rural brasileiro tanto a não oferta 

de formação continuada quanto é determinante para a desmotivação por parte de 

educadores e educadoras em dar continuidade a formação inicial.    Nestas 

atividades, diversos acadêmicos e professores de diferentes áreas do conhecimento 

juntamente com os educadores e educandos construíram reflexões sobre temas 

como bullyng, meio ambiente e o espaço que eles estão inseridos. Num primeiro 

momento enfatizou-se a importância dos sujeitos do campo na construção de uma 

escola que lhes permita no campo permanecer.     

 Na medida em que essas agressões intencionais fazem parte do cotidiano 

dos sujeitos do campo e da cidade conseguiu-se uma maior aproximação entre os 

sujeitos do processo de ensino e aprendizagem. Nesse sentido, contribuiu, em 

partes, o vídeo „„Refletindo sobre o bullyng”, o qual fez com que os sujeitos 

envolvidos refletissem sobre si mesmo e o outro numa circunstância de bullyng 

(Figura 2).  

 



 
 Figura 2: Aula sobre Bullyng na escola que foi aplicado o projeto. 
 Fonte: FROELICH, C. L. 2012.   

 

Pode-se dizer, que a produção de cartazes com relatos pessoais de cada 

educando demonstrou-nos que inúmeras circunstancias de bullyng ocorrem 

diariamente no cotidiano escolar, onde tanto o educando é vitima quanto pratica o 

ato de bullyng.         

Outra atividade realizada foi sobre o meio ambiente, onde a aprendizagem 

deve ser feita para a educação ambiental e desenvolvimento sustentável do campo, 

onde essa educação é muito importante para os alunos, pois assim eles vão poder 

ter outras fontes de recursos, como por exemplo agro ecologia, já que esses 

produtos são vendidos no mercado por um preço bom, sem contar que não 

prejudicam da saúde da população que não ingere agrotóxicos e outros produtos 

químicos. Pois  

A agroecologia enquanto paradigma emergente possibilita a articulação 
entre teoria e pratica, questionando os problemas e soluções quando eles 
são tomados exclusivamente no sentido da reprodução econômica, assim 
como as visões de mundo hegemônicas, que apontam apenas uma 

perspectiva para os sujeitos do campo. (DAVID, 2010 p.79) 
 

Sendo assim essa educação ambiental e sustentável passou a fazer parte 

dos currículos pedagógicos da escola do campo, no intuito de ser um aprendizado 

que envolva todas as pessoas que a escola envolve, educandos, educadores, pais e 

comunidade. Assim  

 



O PPP da escola do campo que contempla a Educação Ambiental 
pressupõe a formação continuada de todos os implicados - famílias, 
educadores, educandos, funcionários e comunidade envolvente – numa 
perspectiva que considera o espaço – tempo do campo e o que pensamos 
dele. Tendo em vista a reconstrução da perspectiva real pelo 
desenvolvimento de uma atitude ambientalmente sustentável. (David,  2010 
p.83) 
 

Essa questão foi abordada na questão no ensino de algumas técnicas, onde 

um agricultor explicou aos alunos o plantio das verduras sem uso de agrotoxicos, a 

demonstração e palestra foi ministrada na horta que a escola possui, onde essa foi 

criada com a iniciativa dos educandos e seus pais, e as ferramentas doados pelos 

moradores da comunidade que a escola está inserida. 

 A formação inicial e continuada que foi o principal objetivo do projeto, 

realizada com os educadores da escola, teve assuntos como por exemplo, a 

disciplina de educação física, tentando mostrar a importância dela na escola, desde 

que as crianças possam ter no espírito esportivo a competitividade e o 

companheirismo entre os colegas.  

Também incentivou-se que a escola montasse projetos interdisciplinares, de 

educação física, e que o educador faça atividades diferenciadas com os alunos e 

não só dar uma bola de futebol para os alunos, fazer gincanas na escola, para que 

os alunos saibam da importância do esporte para a saúde deles. Também o que é 

de importância mostrar que Secretaria da educação disponibilizou roupas e 

materiais esportivos para que os alunos praticassem esportes adequadamente.  

Outra atividade realizadas de suma importância com os educadores, foi a 

mudança do Projeto Político Pedagógico da escola o qual não ocorria desde 2004, a 

implantação do 9° ano. Foi abordado a importância de ter educadores contratados 

para cuidar do numero alto de educandos portadores de alguma deficiência, onde 

até já houve contato com a secretaria da educação do município de São Gabriel/RS, 

para que se contratasse esses educadores capacitados para atender esses alunos. 

   E nos outros encontros foram discutidas obras literárias como a pedagogia 

da alternância de Paulo Freire que fala principalmente que o educador que da aula 

numa escola que tem uma infraestrutura boa, os alunos por sua vez tem mais 

facilidade de aprender, pois estarão confortáveis, comparados aos alunos que 

estudam em escolas precárias. 

 E isso se da muito na comparação das escolas da cidade em relação as do 

campo, às escolas do campo não recebem tanta ajuda dos governos municipais e 



estaduais, sendo a maioria de prédios velhos, e isso deu para notar na escola 

Jerônimo Machado que, porém ter recebido uma reforma, sala de informática e 

telefone no decorrer do ano 2012, ainda possui vidros quebrados, parede de 

madeiras com tabuas apodrecidas e isso reflete no desempenho do aluno.  

 

Considerações finais 

A Escola deve comprometer-se com a formação de pessoas cada vez mais 

humanizadas e mais eticamente competentes, realizando as mudanças necessárias, 

sem, porém, relegar ao esquecimento o que é legítimo à ação pedagógica.  

O processo acelerado de mudanças, tanto tecnológicas quanto científicas, 

econômicas, políticas, sociais e culturais, favorece o surgimento de uma crise geral 

de valores do ser humano, da família e da sociedade, fato este que se reflete, 

fundamentalmente, nos nossos sistemas de ensino. Este novo contexto, muitas 

vezes, dificulta o andamento da escola e o trabalho dos profissionais da educação, 

para acompanhar às novas exigências da sociedade que se estabelece.  

Entendemos que a educação é a forma mais eficaz de contribuir, de forma 

ativa e consciente no projeto de construção de uma nova sociedade. É na educação 

que devemos buscar os meios para que o homem compreenda esta sociedade, 

participe da mesma com seus conhecimentos e valores, sendo capaz de nela 

interagir de forma consciente, contribuindo para torná-la mais justa, mais humana, 

mais ética, e igualitária, assim exercendo de fato sua cidadania. 

As atividades realizadas na escola, entre as quais oficinas com os 

educadores e práticas pedagógicas com os educandos, contribuíram para que a 

comunidade escolar reflita sobre o contexto socio-histórico onde a escola está 

inserida, atribuindo um novo significado ao seu currículo, quando a terra torna-se a 

referência central.  

Assim, esse trabalho apresentou as atividades realizadas no projeto de 

formação inicial e continuada na escola Jerônimo Machado, onde se pretende 

contribuir para uma educação do campo, não somente as escolas se localizam nele, 

varias importância dessa educação para a sociedade e comunidade envolvida com 

cada escola do campo, e as que não estão ligadas diretamente, também ela é 

importante para a luta dos movimentos sociais e pela luta do campesinato, pequeno 



produtor que eles possam viver com suas tradições culturais, e que o capitalismo 

não tome realmente tudo da mão das pessoas que vivem no campo.    
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