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RESUMO: O artigo em questão problematiza a educação do campo, mais especificamente, na localidade de 

Rincão dos Antunes, pioneira do munícipio de Bossoroca RS, localizada em um espaço considerado de difícil 

aceso pela distância da sede. Pautando a discussão a partir da importância  da educação e da escola como um 

processo que leva à construção de um novo estilo de vida, com novas estratégias e alternativas, onde a cultura 

tem uma dimensão essencialmente dinâmica e adaptativa para a valorização do meio e de suas origens. Para  esse  

fim, apresento um breve histórica da importância dessa localidade,  para a o origem do município;  bem como 

motivos para que a Escola seja um subsídio para a constituição do sujeito, e também  um delineador para  

preservação da cultura e do espaço, político  e  geográfico.  
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Esse texto pretende dar um referencial inicial para a leitura da relação da educação no 

campo com as referências culturais de uma localidade bem como as origens da mesma e sua 

importância na construção de uma identidade de município e assim como de sujeitos. 

Teoricamente, este é apenas o início de uma caminhada de possibildades para a formação e 

fortalecimento de uma localidade considerada, por suas histórias, o patrimônio de um 

município.     

A Educação do Campo vem da cultura dos camponeses, com relação dialógica os quais 

estes possuem conhecimentos que não podem ser negados no contexto escolar e na qual os 

sujeitos são autores da sua própria existência e de seu espaço. Nas últimas décadas, leis e 

decretos dão fortalecimento às questões direcionados a educação do campo como a partir da 

criação da Articulação Nacional por uma Educação do Campo, em 1998, em atendimento ao 

disposto no artigo 3º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9394/96), tais 

como a realização de duas Conferências Nacionais por uma Educação Básica do Campo, em 

1998 e 2004; a aprovação, pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), das Diretrizes 

Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo, em 2002, e das Diretrizes 
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Complementares, Normas e Princípios para o Desenvolvimento de Políticas Públicas de 

atendimento da Educação Básica do Campo, em 2008;  e outros encontros relacionados.   

A educação no campo deve inserida nas escolas de forma a não ser apenas adaptação de 

projetos políticos pedagógicos, ela ser repensada e incorporada por todos os sujeitos 

envolvidos nesse patamar educacional desde a equipe diretiva de uma escola até as pessoas 

que compõem essa localidade. E que está Educação tenha permanência e direcionamento para 

que não venha a perde parte de sua identidade. 

  

1 UM BREVE HISTÓRICO DA LOCALIDADE EM FOCO  

 

A localidade de Rincão dos Antrunes, interior do município de Bossoroca, está 

localizada a 33 quilometros da sua sede, onde se encontra o núcleo escolar do município, 

Escola Estadual de Ensino Fundamental São José, sendo que a mesma esteve preste a fechar 

suas portas diversas vezes por estar em local de difícil acesso. Bem como não comportar o 

número de alunos exigido, para a mesma permanecer em atividades. A mesma passou, então a 

um núcleo, de onde vêm alunos de outras localidades para  a frequência escolar. Sendo que os 

professores a maioria são da sede do município, e fazem o trajeto todo o dia por estradas de 

chão. 

Refiro como uma comunidade de importância, pois está localidade foi sede de moradia 

do patriarca dessas terras em sua totalidade e que hoje são a formação de todo o município. A 

localidade, nos seus primórdios, segundo Fialho (1992), pertenceu a um único dono, o 

primeiro morador, Manoel Elias Ferreira Antunes, solteirão, de origem portuguesa, nascido 

em 1767, em Passo Fundo/Rs. Sua chegada ao, então distrito de São Borja, foi por volta de 

1810, tudo indica que seu ineresse eram posse de terras, pois adquiriu uma Estância 

comprando de um castelhano , numa área total de 600 quadras, hoje seriam 52.200 hectares, 

isto abrangeria uma grande parte do município. A sua sede, na época localizava-se frente, hoje 

ao cemitério da localidade, ao lado da Escola São José, da morada apenas vestigios, pois foi 

demolida, depois de 120 anos de sua costrução.  

Naquela época ninguém poderia imaginar que ali estava estabelecendo-se o “patriarca”, 

daquela que hoje é uma das famílias mais numerosas de Bossoroca. Apenas em 1830 mais ou 

menos teve totalmente suas terras legalizadas, pois chegou a pagar três vezes mais pelas 

terras. Então, casou-se com Manoela Alves Antunes, recém chegada na localidade, ela tinha 

18 anos, ele 63 anos. A Estância se chamava São José do Rosário, e o que mais chamava a 

atenção era o pastoreio do gado junto ao Rio Icamaquã. O patriarca teve uma morte de forma 
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trágica, em 1853, com 83 anos de idade deixando sete filhos, quatro homens e três mulheres, 

de onde se tem toda a descendência histórica dos Antunes, bem como daquela comunidade, 

que por muito tempo permaneceu com familias somente da mesma raiz do fundador.  E até 

hoje se preserva a criação de gado, se vive da agropecuária. Sendo que o município abriu 

espaço para as lavouras, mas esta localidade permanece com suas terras intactas.  

Convém lembrar que antes da construção da Escola os alunos eram atendidos casas 

alugadas ou espaços cedidos, como a casa do professor, ou então o professor ia levar a sua 

aula nas casas dos fazendeiros que pagavam uma fortuna por essas aulas. A primeira Esola era 

localizada a 1k da atual, mas dentro das antigas terras da fazenda de Manoel Elias, 

pertencente a seus descendentes. O nome da Escola também era São José, isso ocorreu por 

volta de 1945 a 1950. Mais tarde então, construída onde está até hoje. Levando o nome de São 

José por ser o nome da Estância de Manoel Elias. 

     

2 DISCUTINDO A EDUCAÇÃO VOLTADA PARA A LOCALIDADE 

 

Partido dessas informações, começo então a pensar em educação e a localidade. A 

educação no campo deve ser repensada e incorporada por todos os sujeitos envolvidos nesse 

patamar educacional desde a equipe diretiva de  

O enfoque se dá em discutir como a Escola poderá contribuir para o fortalecimento da 

cultura desse lugar e de que forma a Educação pode contribuído para o desenvolvimento de 

uma educação voltada às pessoas que residem nessa localidade e dependem do campo para 

sobreviver. Objetiva ter a trajetória da educação do/no campo, para enriquecer a ideia de 

valorizar a localidade por sua cultura e sua origem, e ter como norteador as leis, decretos e 

outros textos oficiais que subsidiam o entendimento e posicionamento do Estado em relação, 

como apresentar as práticas educativas para os que trabalham e residem no meio rural 

brasileiro. Procurando caminhar pelos registros bibliográficos com embasamento para a 

produção deste texto.   

De acordo com Alves Filho e Salcides (2007), no Brasil, o reconhecimento de que as 

pessoas que vivem e trabalham no campo têm direito a uma educação diferenciada daquela 

oferecida a quem vive nas cidades é recente e inovador, sendo, extrapola a noção de campo 

como espaço geográfico. 

Segundo dados do censo IBGE (2010), 29.852.986 do total de 190.732.694 de 

brasileiros residem no campo, ou seja, 15,65% da população do país, nessa perspectiva, o 

campo, mais do que um perímetro geográfico não-urbano, é um território dinâmico de 
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possibilidades em que se estabelecem relações entre seres humanos e se produzem novas 

condições da existência, proporcionadas pelo avanço das ciências e das novas tecnologias. A 

conquista do acesso universal a todo o conhecimento produzido pela humanidade, passando a 

ser um desafio para as escolas do meio rural.  

A educação do campo precisa ter um caráter “emancipatório”, pois precisa  garantir as 

condições necessárias para que os sujeitos do  meio rural possam pensar e agir por si próprios, 

assumindo sua condição de sujeitos da aprendizagem, do trabalho e da cultura, e que 

consigam defender e enriquecer os laços na fronteira de suas identidades reafirmando, 

segundo Hage (2005), a educação como direito e não como favor.  

A escola do campo precisa se constituir em importante estratégia na construção de outro 

projeto de sociedade e desenvolvimento, para os quais a valorização tanto do conhecimento 

socialmente produzido, acumulado e historicamente legitimado quanto dos saberes e da 

cultura e da identidade dos sujeitos. Conforme alerta Melucci (2005), nenhuma mobilização 

começa no vazio, necessita de esforços que envolvem, também, a participação ativa das 

comunidades escolares (gestores, professores, funcionários, pais, mães e estudantes) na 

definição, na elaboração e na implementação de projetos educacionais construídos 

coletivamente. 

Quando me refiro a localidade específica, retomo a ideia de Escola em um lugar de 

difícil acesso com ideias de preservação de uma origem e descendência. Relatando assim, 

como aconteceu essa preservação, nota-se por depoimentos de pessoas antigas da comunidade 

que se manteve um  certo  isolamento criou a necessidade do fortalecimento das famílias, 

pois, se o indivíduo estava apartado do resto da Nação e  pois a distância da sede  dificultava 

os benefícios da lei o que lhe restava era a solidariedade da parentela. Sendo que o líder que 

dirigia de forma bastante rígida era o pai de família, responsável por toda organização da 

propriedade e até mesmo da vida pessoal dos filhos, como arranjar casamento, escolher a 

profissão. Isto, pode-se dizer que esteve de presença fortíssima até o fim dos anos 1960.  

A educação no campo deve ser repensada e incorporada por todos os sujeitos 

envolvidos nesse patamar educacional desde a equipe diretiva de uma escola até as pessoas 

que compõem essa localidade. A conquista do acesso universal a todo o conhecimento 

produzido pela humanidade e a garantia de uma formação que busca novas estratégias 

educativas e promove o desenvolvimento humano integral é ainda um desafio às escolas 

situadas nas zonas rurais. 

Então, mais do que em nenhum outro momento de nossa história, os fatos se incumbem 

de demonstrar que a família é a segurança, nessas localidades. Que, o indivíduo, sozinho, em 
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localidades de difícil acesso, e uma residência longe da outra. E portanto, imprescindivel, que 

os individuos mantenham laços entresi e na comunidade. Para sucumbir, tem de congregar-se 

aos que lhe são vizinhos pelo interesse e pelo sangue.  Segundo Machado (2006, p.161) é o 

instinto de conservação que solidariza a parentela. É a necessidade de defesa que faz da 

família colonial um corpo estável e homogêneo.  

A constituição de um sujeito volta para o seu espaço, criando um embasamento e 

fortalecimento do ambiente apresentado pela localidade. Segundo CALDART (2002, p.26): 

“o povo tem direito de ser educado no lugar onde vive; o povo tem direito a uma educação 

pensada desde o lugar e com a sua participação, vinculada à sua cultura e às suas necessidades 

humanas e sociais”.  Portanto quando refletirmos sobre a educação que é realizada no campo 

devemos pensar no sentido que damos a este local, pois não devemos perder de vista que a 

educação é um processo social  constitui identidades de individuos que ali residem. 

Retomo, neste momento o que me instigou na a produção deste artigo, pensar a 

valorização cultural de uma localidade nos emaranhados da escola, tecendo assim uma 

reflexão.  Neste contexto, o papel da escola deve ser de abrir caminhos fazer retomadas. 

Escola fechada em si mesma deixa de ser o principal foco da Educação do Campo, mas  

somente ela precisda estar fortalecida para se manter na luta e viva, esta instituição é 

imprescindível, pois a maneira como esta se encontra no campo a torna fonte perpetuadora do 

processo de dominação e de degradação dos ideais identitários  de uma comunidade.  

Por isso, esta instituição tem como papel imprescindível à busca pela formação 

educativa das novas gerações, pois é através dela que se pode ter o conhecimento e a 

realização da Educação do Campo na procura da sua identidade, , de sua cultura e na 

preservação inclusive do patrimônio dessa localidade. 

Forquin em um de seus escritos, procura enfatizar que a cultura e a educação têm 

características fundamentais em comum, na medida em que procedem, ultrapassam e 

instituem os sujeitos humanos. “A cultura é considerada como um repertório, um fundo, um 

tesouro no interior do qual a educação efetua, de certo modo, extratos para fins didáticos” 

(FORQUIN: 1993, p. 38). 

 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

Ainda, neste momento, mantenho a ideia de problematização, pois o assunto mantêm-se 

aberto a novos esclarecimento, não ocorrendo um fechamento, mas um redirecionamento do 

olhar para a educação desta localidade, assim como  dohomem do campo, e que se deve 
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privilegiar o individuo como identidade coletiva,  o seu saber, a sua cultura na qualidade de 

sujeito central no processo de recriação de sua educação.  

Assim, busca-se assegurar e recriar a cultura mediante o acúmulo e a apropriação de 

novos saberes que venham agregar para um redirecionamento de saberes em função dos seus 

interesses e de sua identidade, tendo como alicerce o seu conhecimento e saber social, para 

pensarmos na conquista de uma nova realidade que garanta autonomia para a eficácia  da 

formação do sujeito e de sua história. 

Assim, o importante é que se dê prioridade no campo das políticas públicas a existência 

física e concreta de escolas do campo no campo, no contexto social e cultural no qual a 

infância e a adolescência se socializam. Devem-se definir responsabilidades políticas mais 

precisas e pontuais nos órgãos federativos e não deixar a Educação do Campo a indefinições 

de responsabilidades. 

Por fim, a Educação do Campo tem como um grande desafio resguardar a identidade 

cultural e aprimorar conhecimentos aos grupos que ali constituem sua vida. Nesse sentido, o 

principal objetivo de uma escola do campo não é ser uma escola direcionada, mas ser uma 

instituição vinculada à cultura que se manifesta e se caracteriza por meio das mediações entre 

os individuos e a construção do meio. 
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