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Introdução

O presente capí=tulo tem por objetivo apresentar os aspectos histo= ri-
cos e os desafios contempora5neos da EducaçaHo do Campo, que e=  fruto da
luta dos movimentos sociais campesinos pela instituiçaHo de uma polí=tica
pu= blica de educaçaHo que naHo seja para os camponeses, mas dos campone-
ses. Sendo dos camponeses, a EducaçaHo do Campo traz uma se=rie de lutas
implí=citas, dentre elas, a afirmaçaHo de uma educaçaHo que se pauta em um
projeto histo= rico que busca a concretizaçaHo da emancipaçaHo humana (CAL-
DART, 2011). 

Nessa perspectiva, a EducaçaHo do Campo se constituiu em contra-
posiçaHo aN  educaçaHo rural, que e=  fruto do pensamento e da pra= tica da agri-
cultura capitalista, altamente excludente. A “educaçaHo rural” – ou para o
meio rural – se apresenta historicamente como refere5ncia das iniciativas do
Estado para pensar a educaçaHo da populaçaHo trabalhadora do campo, aten-
dendo a outros interesses que naHo o desta populaçaHo como grupo social,
classe e pessoas produtoras de cultura. Desta forma, o conceito de Educa-
çaHo Rural esta=  associado a uma educaçaHo preca= ria, atrasada, com poucos
recursos,  tendo  como  arcabouço  o  pensamento  latifundista  empresarial
que, nos dias atuais, sustenta o agronego= cio, alicerçado na colonialidade do
poder e do saber, e que nega aos camponeses sua contribuiçaHo na produçaHo
de conhecimento e de manutençaHo da vida.

Como destaca Lobato (2020),  a EducaçaHo do Campo e=  um direito
que se coloca na perspectiva contra= ria ao atual modelo hegemo5 nico de edu-
caçaHo, instituindo uma reflexaHo crí=tica sobre a realidade em que se vive, so-
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bre os saberes e vida no campo, a diversidade de povos e organizaçoH es so-
ciais que a constituem, a fim de se superar a realidade capitalista. 

Para abordar alguns pontos na complexa discussaHo sobre a Educa-
çaHo do Campo, o presente capí=tulo buscara=  provocar algumas reflexoH es so-
bre os desafios que ela encontra, sem pretensoH es de esgotar a complexida-
de das questoH es. Neste sentido, apresentaremos uma breve exposiçaHo de
polí=ticas pu= blicas importantes para a EducaçaHo do Campo e, a seguir, algu-
mas descriçoH es de experie5ncias concretas de formaçaHo da juventude e edu-
cadores do campo, assim como os embates que lhe envolvem. Partilhare-
mos alguns dados de uma pesquisa sobre o perfil da formaçaHo de educado-
res e educadoras do campo na rede municipal de Campos dos Goytacazes
(RJ), que possui o maior nu= mero de escolas do campo no Brasil. 

1 – Políticas Públicas da Educação do Campo

A EducaçaHo do Campo se constituiu atrave=s da luta dos movimentos
sociais organizados, a fim de torna=–la uma polí=tica pu= blica. Conforme des-
tacam Muller e Jobert1,  as polí=ticas pu= blicas podem ser definidas como o
“Estado em açaHo”. Neste sentido, as polí=ticas pu= blicas se definem como o
Estado implementando um projeto de governo que naHo se resume aN  polí=ti-
cas estatais, visto que, no interior do Estado, se daHo os embates acerca de
quais polí=ticas devem ser implementadas.  Sendo assim, as polí=ticas pu= bli-
cas “traraHo sua marca histo= rica, polí=tico–ideolo= gica, refletindo as represen-
taçoH es sociais, o universo cultural e simbo= lico, os processos de significaçaHo
daquela realidade social” (STAUFFER, 2007, p. 29). 

Lutar pela instituiçaHo de polí=ticas pu= blicas e=  demonstrar se esse Es-
tado esta=  mais propí=cio a agregar ou desagregar as forças da sociedade civil
e polí=tica, explicitando que, em seu interior, tambe=m ocorre a pugna polí=ti-
ca (DOURADO, 2002). Em torno da EducaçaHo do Campo, os movimentos so-
ciais foram abrindo brechas nas legislaçoH es em vigor e instituindo algumas
polí=ticas  pu= blicas.  Na  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  EducaçaHo  (BRASÍL,
1996),  apesar do artigo  28 versar  sobre  as  especificidades da educaçaHo
para a populaçaHo rural – considerando que deve haver conteu= dos curricula-
res, metodologias, organizaçaHo escolar apropriadas aN s necessidades destas
populaçoH es, assim como adequaçaHo aN  natureza do trabalho na a= rea rural –

1 Estas formulaçoH es de Muller e Jobert foram trabalhadas a partir das citaçoH es encontradas
nas seguintes refere5ncias: Azevedo (2001) e Hoc fling (2002).
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isso naHo foi o suficiente para que as escolas desses territo= rios recebessem a
atençaHo devida. 

Buscando reverter a situaçaHo de precariedade, atrave=s das produ-
çoH es e questionamentos educacionais dos movimentos sociais do campo e
das açoH es de educadores atuantes nas escolas do campo, aconteceu o “Í En-
contro Nacional dos Educadores da Reforma Agra= ria (Í ENERA)”, em 1997,
e o “1.º Congresso Nacional por uma EducaçaHo do Campo”, em 1998, em Lu-
zia5nia/GO. Estes encontros foram de suma importa5ncia, pois anunciaram
uma nova concepçaHo educacional: naHo basta ter escolas nas zonas rurais e
classifica= –las como “escolas do campo”, visto que a expressaHo "do campo"
faz refere5ncia aN  necessidade da escola assumir a cultura e o trabalho local,
como elementos estruturadores do seu planejamento e de sua açaHo educa-
tiva. A partir destes, conseguiu–se criar programas importantes para o pro-
cesso educativo da populaçaHo do campo: o primeiro deles foi o Programa
Nacional de EducaçaHo na Reforma Agra= ria (PRONERA2), que propoH e e apoia
projetos de educaçaHo voltados para o desenvolvimento das a= reas de refor-
ma agra= ria.

O debate da EducaçaHo Ba= sica do Campo foi trazido na ÍÍ Confere5ncia
Nacional por EducaçaHo do Campo (MST, 2004), colocando em tela de dis-
cussaHo o projeto histo= rico de sociedade e a estrutura fundia= ria das elites
brasileiras, implicando uma ana= lise de como essas elites se associam, de
forma  subordinada,  ao grande  capital  mundial.  Como destaca a ÍÍ  CNEC
(MST, 2004), e=  preciso que seja reconhecida a especificidade dos povos do
campo  e  de  suas  formas  de  viver  e  de  ser,  de  formar–se,  socializar–se,
aprender, de produzir e relacionar–se com o conhecimento, com as cie5ncias
e as tecnologias, com os valores e a cultura. Reconhecida essas especificida-
des, poderaHo ser elaboradas polí=ticas pu= blicas especí=ficas para sua eficaz
implementaçaHo. Nesta perspectiva, ha=  um dia= logo com a tradiçaHo pedago= gi-
ca crí=tica, vinculada ao “Pensamento pedago= gico socialista”, comprometido
em pensar a relaçaHo entre educaçaHo e produçaHo. Tambe=m encontramos na
EducaçaHo do Campo um debate com a “Pedagogia do Oprimido”, em articu-
laçaHo com a tradiçaHo pedago= gica decorrente de experie5ncias de educaçaHo
popular, e com a “Pedagogia do Movimento” – uma matriz pedago= gica que
dialoga com as anteriores, mas se produz desde as experie5ncias educativas

2 O Programa Nacional de EducaçaH o na Reforma Agra= ria – PRONERA – foi instituí=do no dia
16 de abril de 1998, por meio da Portaria nº. 10/98, atrave=s do Ministe= rio Extraordina= rio de
Polí=tica Fundia= ria. No ano de 2001, o Programa e=  incorporado ao Ínstituto Nacional de Colo-
nizaçaH o e Reforma Agra= ria (ÍNCRA).
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dos pro= prios movimentos sociais do Campo – numa relaçaHo diale= tica com
as concepçoH es do movimento e com suas pra= ticas (BOTELHO, 2013).

No ano de 2007 cria–se o Programa de Apoio aN  FormaçaHo Superior
em Licenciatura em EducaçaHo do Campo (PROCAMPO), que apoia a imple-
mentaçaHo de cursos regulares de licenciatura em EducaçaHo do Campo nas
instituiçoH es pu= blicas de ensino superior de todo o paí=s, voltados especifica-
mente para a formaçaHo de educadores para a doce5ncia nos anos finais do
ensino fundamental e ensino me=dio nas escolas do campo. Considera–se
que o processo de formaçaHo – seja na graduaçaHo ou formaçaHo continuada –
dos(as) educadores(as) que estaHo/estaraHo nestas salas de aulas e=  uma par-
cela importante de transformaçaHo da educaçaHo nas a= reas rurais, comunida-
des tradicionais e assentamentos, o que explicita a grande releva5ncia dos
cursos de Licenciaturas em EducaçaHo do Campo3. Esta concepçaHo diferenci-
ada traz  outra  qualidade nas escolas do campo e uma nova perspectiva
para compreender a realidade e o contexto em que seus educandos(as) es-
taHo inseridos para entender a construçaHo desses sujeitos em suas mu= ltiplas
dimensoH es – intelectual, cultural, social e polí=tica (SÍLVA, 2017).  

Apesar de ser um direito do povo e dever do Estado, as escolas do
campo,  reconhecidas  pelas  Secretarias  de  EducaçaHo  encontram–se  em
grande maioria abandonadas pelo poder pu= blico, com parte expressiva dos
professores contratados em situaçaHo preca= ria, e trabalhando sem infraes-
trutura adequada. Alia–se,  a  isto,  o processo de esvaziamento do campo
pelo agronego= cio, que impoH e um modelo de concentraçaHo fundia= ria para a
produçaHo de  commodities para fins de exportaçaHo (soja,  cana–de–açu= car,
mine=rio de ferro, entre outras), capaz de ameaçar o modo de vida campo-
ne5s pela contaminaçaHo do meio ambiente por agroto= xicos e gerar pobreza
pela expulsaHo dos camponeses de suas terras. 

Um exemplo importante e=  que, enquanto o agronego= cio organiza seu
territo= rio para produçaHo de mercadorias, o grupo de camponeses or-
ganiza seu territo= rio, primeiro, para sua existe5ncia, precisando desen-
volver todas as dimensoH es da vida. Esta diferença se expressa na pai-
sagem e pode ser observada nas distintas formas de organizaçaHo dos
dois territo= rios. A paisagem do territo= rio do agronego= cio e=  homoge5 -
nea, enquanto a paisagem do territo= rio campone5s e=  heteroge5nea. A
composiçaHo  uniforme  e  geome=trica  da  monocultura  se  caracteriza
pela pouca presença de pessoas no territo= rio, porque sua a= rea esta=
ocupada por mercadoria, que predomina na paisagem. A mercadoria

3 O programa estava ligado aN  Secretaria de EducaçaHo Continuada, AlfabetizaçaH o e Diversida-
de – SECAD (MEC). 
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e=  a expressaHo do territo= rio do agronego= cio. A diversidade dos elemen-
tos que compoH em a paisagem do territo= rio campone5s e=  caracterizada
pela grande presença de pessoas no territo= rio, porque e=  neste e deste
espaço que constroem suas existe5ncias,  produzindo alimentos.  Ho-
mens, mulheres, jovens, meninos e meninas, moradias, produçaHo de
mercadorias,  culturas  e  infraestrutura  social,  entre  outros,  saHo  os
componentes da paisagem dos territo= rios camponeses (FERNANDES,
2008, p. 285–286).

Esta forma diferenciada de organizar os territo= rios demonstra con-
cepçoH es distintas de produzir a existe5ncia social. Enquanto o territo= rio do
agronego= cio tem como prioridade a mercadoria, em detrimento da vida e
da preservaçaHo ambiental, o territo= rio campone5s reconhece as diversas for-
mas de produzir alimentos e culturas, configurando–se como um local de
produçaHo de vidas. Como no modo de produçaHo capitalista o que vem impe-
rando e=  a forma de produzir incorporada pelo agronego= cio, os territo= rios
camponeses e as escolas do campo que ali se encontram te5m sofrido grande
sucateamento e falta de investimento do Estado, o que acarreta na precari-
zaçaHo das condiçoH es da vida no campo e no fechamento destas escolas. 

Desta forma, a juventude do campo se encontra sem alternativas no
meio rural, vendo–se obrigada a migrar para as cidades na busca de opor-
tunidades de educaçaHo, trabalho e outras polí=ticas ausentes no campo (la-
zer, sau= de etc.). Essa constataçaHo nos evidencia que, para um debate sobre
a EducaçaHo do Campo, torna–se necessa= rio compreendermos os conflitos
de territorialidades, que ameaçam o modo de vida campone5s com o avanço
da agricultura capitalista. Considerando que o modo de vida campone5s e=
conteu= do da EducaçaHo do Campo, sua ameaça coloca limites diretos aN  so-
brevive5ncia das escolas do campo.

O processo histo= rico de precarizaçaHo e fechamento das escolas do
campo e=  exemplo da negaçaHo dos direitos sociais no Brasil. Diante dessa re-
alidade, no ano de 2011, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra
(MST) lançou a campanha de denu= ncia contra o fechamento de escolas do
campo,  denominada  “Fechar  escola  e=  crime”.  A  campanha,  na  e=poca,  ja=
apontava o nu= mero de 24 mil escolas do campo fechadas entre os anos de
2002 e 2010, o que correspondia ao fechamento de 3 mil escolas por ano,
representando  uma trage=dia  para  a  educaçaHo.  Os  nu= meros  tornaram–se
ainda mais graves, com o Ínstituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educa-
cionais Aní=sio Teixeira (ÍNEP) divulgando o fechamento de quase 80 mil es-
colas no campo brasileiro entre 1997 e 2018 (ALENTEJANO; CORDEÍRO,
2019).
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Estes elementos demonstram que a defesa da EducaçaHo do Campo
faz parte do projeto de educaçaHo da classe trabalhadora, que e=  brutalmente
atacado pelas classes dominantes, cujo interesse e=  impedir formas de ma-
nutençaHo da vida no espaço rural, atacando o meio ambiente, envenenando
os rios, o solo, os alimentos, expulsando trabalhadores de suas terras e fe-
chando escolas.

Apesar deste processo nefasto, as experie5ncias pautadas nos princí=-
pios da EducaçaHo do Campo colocam para a sociedade debates de grande
releva5ncia para o avanço dos(as) trabalhadores(as) na correlaçaHo de forças
na sociedade e na luta de classes no campo. E�  nessa perspectiva que apre-
sentaremos, a seguir, experie5ncias concretas de educaçaHo da classe traba-
lhadora no campo. A primeira delas e=  fruto de uma pesquisa de doutorado
que se dedicou a investigar a formaçaHo da juventude em escolas do campo
em dois assentamentos, localizados em Rio Bonito do Íguaçu (PR) e Mada-
lena (CE). A segunda experie5ncia, fruto de pesquisa de graduaçaHo em Peda-
gogia, analisa o perfil de formaçaHo de professores em escolas do campo da
cidade de Campos dos Goytacazes (RJ), cidade brasileira que tem o maior
nu= mero  de  escolas  do  campo.  Elegemos  experie5ncias  bastante  diversas,
pois essas nos demonstram a complexidade dos desafios enfrentados pela
EducaçaHo do Campo.

1.1 – Desafios aN s escolas do campo

Apresentaremos as experie5ncias de duas escolas do campo localiza-
das em assentamentos histo= ricos da reforma agra= ria nos estados do Parana=
(regiaHo Sul) e Ceara=  (regiaHo Nordeste). Estas duas experie5ncias permitem
uma compreensaHo  sobre  os  desafios  da  educaçaHo  do  campo em regioH es
muito distintas geograficamente e culturalmente, tendo a educaçaHo do cam-
po e a agricultura camponesa como refere5ncias. A referida pesquisa, reali-
zada no ano de 2012, trouxe como objetivo analisar como se efetiva a edu-
caçaHo nas escolas do campo e identificar os desafios para a construçaHo do
ensino me=dio nestas instituiçoH es (BOTELHO, 2013).

Na referida pesquisa, foram realizadas visitas aN s escolas do campo,
entrevistas e consultas aos documentos institucionais, a exemplo dos Proje-
tos Polí=tico–Pedago= gicos. O iní=cio da pesquisa de campo se desenvolveu a
partir da visita ao Cole=gio Íraci Salete Strozak, localizado no assentamento
Marcos Freire, situado no municí=pio de Rio Bonito do Íguaçu, estado do Pa-
rana=  (regiaHo Sul). 
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A pesquisa continuou na escola JoaHo dos Santos de Oliveira (“JoaHo
Sem  Terra”),  localizada  no  assentamento  25  de  Maio,  considerado  um
exemplo na erradicaçaHo do analfabetismo. O assentamento se situa no se-
mia= rido do estado do Ceara=  (regiaHo Nordeste), e faz parte da cidade de Ma-
dalena, no SertaHo Central, na microrregiaHo SertoH es de Quixeramobim, a 180
km de Fortaleza. 

Traremos aqui  apenas  os  elementos  da  pesquisa  sinalizados  nos
Projetos Polí=tico-Pedago= gicos das duas escolas e parte das entrevistas rela-
cionadas ao debate sobre a formaçaHo da juventude e dos professores, naHo
sendo possí=vel descrever o conjunto de informaçoH es colhidas na pesquisa
com alunos, professores e dirigentes do Setor de EducaçaHo do MST. 

a) A  experie5ncia  do  Cole=gio  Íraci  Salete  Strozak –  Rio
Bonito do Íguaçu (PR)4 

A partir da ana= lise do Projeto Polí=tico-Pedago= gico (PPP) do Cole=gio
Íraci Salete Strozak (PR) foi possí=vel perceber que a escola resgata os prin-
cí=pios da educaçaHo do campo, quando destaca a formaçaHo orientada para a
construçaHo de um mundo fundado em relaçoH es de solidariedade e justiça
social, o que significa ter o ser–humano como o centro das relaçoH es sociais
de produçaHo do campo. O PPP analisa que, no iní=cio, havia dificuldade em
encontrar professores camponeses, assim, parte destes professores das es-
colas do assentamento precisava vir da cidade (Rio Bonito do Íguaçu e La-
ranjeiras). Posteriormente, o MST conseguiu acompanhar, organizar e es-

4 No Cole=gio Íraci Salete Strozak ha=  duas propostas de ensino me=dio na mesma escola: o En-
sino Médio Integrado atrave=s do Curso Magiste= rio – ou “formaçaH o docente”, como e=  informal-
mente chamado –, e o Ensino Médio tradicional, com duraçaHo de tre5 s anos e sem formaçaH o
profissional integrada ao ensino me=dio. Para este modelo tradicional do Ensino Me=dio, o Co-
le=gio se organiza em ciclos de formaçaH o humana, com avaliaçaH o diferenciada do modelo seri-
ado. No entanto, a perspectiva da formaçaH o integrada e=  parte do Projeto Polí=tico-Pedago= gico
para todo o Cole=gio e naH o apenas para o curso de Magiste= rio. Foram realizadas 25 entrevis-
tas com 23 sujeitos, visto que, com dois sujeitos, foram aplicados 2 questiona= rios diferentes,
ja=  que os depoimentos foram fornecidos a partir de duas posiçoH es distintas ocupadas pela
mesma pessoa no espaço escolar. Foram entrevistados 7 professores da turma de Magiste= rio,
2 membros da comunidade atuantes na escola (representados respectivamente no Conselho
Escolar e na APMF – AssociaçaH o de Pais, Mestres e Funciona= rios), 1 funcionário do Cole=gio e
militante do MST,  4 dirigentes (1 do Setor de FormaçaH o do MST/PR e 3 representantes do
Setor de EducaçaH o MST/PR). Destes, 2 foram tambe=m entrevistados como professores de es-
colas do campo (sendo 1 deles membro da direçaH o do Cole=gio Íraci Salate Strozak) e 9 alu-
nos (todos os 8 alunos do 4º ano da turma de Ensino Me=dio Íntegrado (Magiste= rio/formaçaH o
de docentes) e 1 aluna do 2º ano tambe=m da turma de formaçaHo de docentes).
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truturar um Coletivo de Educadores,  assim como o PPP das escolas que
nasciam (BOTELHO, 2013, p. 12).

A escola reconhece os desafios que a precarizaçaHo do trabalho do-
cente (contratos tempora= rios, rotatividade de professores) traz aN  formaçaHo
nas escolas dos assentamentos. A EducaçaHo do Campo ainda naHo e=  um con-
senso entre os professores, e as pe=ssimas condiçoH es de trabalho (estradas
preca= rias, ause5ncia de estrutura adequada) ajudam a consolidar a ideia de
que a educaçaHo do campo representa somente o ensino das primeiras le-
tras. O PPP faz refere5ncia aN s instalaçoH es e condiçoH es preca= rias de trabalho
dos educadores, bem como aN s dificuldades de acompanhamento da apren-
dizagem do aluno e aN  presença de educadores com desconhecimento da re-
alidade em que os discentes vivem. Ídentifica–se, ainda, que a rotatividade
de educadores naHo permite a construçaHo conjunta do pro= prio Projeto Po-
lí=tico-Pedago= gico, quando a escola precisa se posicionar de forma coletiva
diante de grandes dificuldades no cumprimento dos encaminhamentos bu-
rocra= ticos "da estrutura estatal" (Íbidem).

Os educadores que estaHo presentes no Cole=gio ja=  naHo saHo necessaria-
mente  os  mesmos  que  participaram da  discussaHo  e  elaboraçaHo  do
Projeto. Desta forma, como garantir a participaçaHo de todos? Como
realizar o Projeto Polí=tico-Pedago= gico? Como concretizar resultados
positivos? (PPP, 2009, p. 13).

Apesar de muitas dificuldades apontadas, os alunos tambe=m mape-
aram elementos  positivos  na escola do campo,  demonstrando os limites
desta mesma escola de forma bastante consciente e argumentativa, relacio-
nando tais limites aN s desigualdades entre campo e cidade alimentadas pe-
los pro= prios governos atrave=s da precarizaçaHo dos serviços no campo, em
contraposiçaHo aN  injeçaHo de recursos na cidade. A cidade e=  percebida como
espaço de concentraçaHo do poder e de privile=gios pelos alunos (BOTELHO,
2013).

Desta maneira, a juventude quer permanecer no campo, com digni-
dade, sem que a escolha pelo campo signifique a escolha pelo atraso, mas
sim pelo direito aN  agricultura camponesa, aos valores e princí=pios da for-
maçaHo do trabalhador rural – que quer resistir, atrave=s dos movimentos so-
ciais e das escolas do campo, aN  cultura consumista, individualista e compe-
titiva que ja=  tem dominado o espaço da cidade, e que tem chegado ao cam-
po impondo suas regras. Contra isso resistem os movimentos sociais e a ju-
ventude do campo. Como destaca uma das professoras do ensino me=dio in-
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tegrado: “Os alunos te5m vontade de estar no campo, mas, ao mesmo tempo,
eles tem dificuldade de estar aqui, porque o campo naHo oferta muitas con-
diçoH es de trabalho” (J) (BOTELHO, 2013, f. 25)5.

O ensino profissionalizante integrado ao ensino me=dio, no Cole=gio
Íraci Salete Strozak (com formaçaHo em Magiste=rio), considera a demanda
por trabalho docente nas escolas itinerantes, afinado com a perspectiva da
educaçaHo do campo. Este processo tambe=m coloca para o jovem uma pers-
pectiva concreta de trabalho do e no campo, e, ao mesmo tempo, tambe=m o
prepara para enfrentar as particularidades da cidade.

Alguns alunos destacavam que havia professores que tinham pre-
conceito com os jovens das escolas do campo. Muitos naHo daHo aos alunos o
conteu= do necessa= rio, sob o argumento de que eles naHo teraHo tempo ou que
naHo teraHo conhecimento o suficiente para a apreensaHo do conteu= do. Esta
noçaHo acaba garantindo que os jovens tenham acesso a uma formaçaHo “po-
bre para os pobres”, aligeirada. 

[...] acho que falta um pouco assim do professor entender que naHo e=
porque a gente mora no assentamento que a gente tem que ter um
conteu= do pequeno...tem outros que falam: ai, naHo vou dar muitos tra-
balhos pra eles, porque eles naHo tem tempo de fazer ou porque saHo
isso, porque naHo tem conhecimento bastante ne= ...eu acho que naHo...
(C) (BOTELHO, 2013, f. 10) 6.

Os alunos relatavam a necessidade de investimento na infra–estru-
tura da escola, visto que a falta de a= gua era recorrente. Tambe=m havia mui-
ta care5ncia de espaço, de salas de informa= tica devidamente equipadas, bi-
bliotecas com livros pra pesquisa de melhor qualidade. A sala de almoço
dos professores foi transformada em sala de esta= gio dos alunos. A escola
recebia tre5s alunos com deficie5ncia auditiva, pore=m naHo tinham espaço e
nem profissionais para o trabalho com todos eles.

5 Entrevista realizada por BOTELHO (2013), com professora J. realizada nas depende5ncias
do Cole=gio Íraci Salete Strozak.
6 Entrevista com aluna C. 19 anos, 4º ano da turma de Magiste= rio do Cole=gio Íraci Salete
Strozak.
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b) As experie5ncias da Escola JoaHo  dos Santos de Oliveira
(JoaHo Sem Terra) – Madalena (CE)7

O Projeto Polí=tico-Pedago= gico da escola foi tomado como um passo
importante na construçaHo permanente do projeto de Agricultura Campone-
sa no assentamento 25 de maio (CE) e da EducaçaHo do Campo. Nele aparece
a noçaHo da educaçaHo e do ensino me=dio como um direito. A escola, a partir
da perspectiva definida no seu PPP (2012), busca ser mais que uma escola,
mas tambe=m um centro de refere5ncia na formaçaHo dos educandos e edu-
candas, que possibilite a compreensaHo da realidade polí=tica, sociocultural,
econo5 mica e educacional, assim como a ampliaçaHo “do conhecimento da re-
alidade do campo e seus problemas, envolvendo as lutas sociais, a reforma
agra= ria e a cultura camponesa” (PPP, 2012).

Na ana= lise da representante do Setor de EducaçaHo MST/CE, as esco-
las contavam com pouca estrutura. Nas escolas estaduais do campo no Cea-
ra= ,  ainda  que  tenhamos  encontrado  desafios,  estes  se  mostravam  ainda
maiores em escolas do ensino fundamental, visto que a formaçaHo que o mu-
nicí=pio fornecia ainda era uma formaçaHo quase toda voltada para o merca-
do de trabalho. 

Um dos educandos destacava a care5ncia de oportunidades no cam-
po como um fator que desestimulava a participaçaHo e o envolvimento da ju-
ventude.

Aqui no Ceara=  e=  o seguinte: cursos aqui so=  aparecem na cidade, naHo
aparecem no assentamento. Pra quem tem condiçaHo de ta=  indo ate=  a
cidade, ta=  gastando gasolina [...] tem condiçaHo de manter um cursinho,
tem muitos que tem onde eu moro, mas eu sou de uma famí=lia muito
humilde, ate=  hoje eu naHo consegui fazer nenhum curso que demore,
que  fosse  bom,  cursos  prolongados  assim  de  muita  duraçaHo,  e
bom...os cursos que eu fiz foram de 1 dia, de 1 semana, foram cursos
pequenos, nunca fiz um curso bom… que eu tenho vontade de fazer
curso de informa= tica, essas coisas, mas nunca pude, por conta da ver-
ba ne=? (E) (BOTELHO, 2013 f. 15).8

7 Na pesquisa do ensino me=dio na Escola JoaH o dos Santos de Oliveira foram realizadas 17 en-
trevistas: 9 alunos do 3º ano do ensino me=dio, 5 professores, 1 membro da coordenaçaHo pe-
dago= gica, 1 funciona= ria da escola e 1 representante do Setor de EducaçaH o do MST. Os alunos
do 3º ano foram escolhidos de forma esponta5 nea, sendo entrevistados aqueles que se dispo-
nibilizaram para participar da pesquisa. 
8 Entrevista realizada por Botelho (2013) com o aluno “E”, da Escola de Ensino Me=dio JoaH o
Sem–Terra/CE.
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Ainda que no PPP da escola fosse relatado que havia formas de pro-
duçaHo no assentamento que superassem a condiçaHo clima= tica, foi possí=vel
observar o duro peso da seca sobre a realidade do assentamento. No perí=o-
do da pesquisa,  completavam nove meses sem chuva na regiaHo,  e a seca
castigava os animais e prejudicava a alimentaçaHo dos moradores. A meren-
da escolar era muito preca= ria e alvo de queixa dos alunos e professores. Foi
possí=vel perceber que grande parte dos alunos dependia da merenda esco-
lar como forma de garantir a alimentaçaHo dia= ria.

Nas experie5ncias das duas escolas analisadas foi possí=vel identificar
alguns desafios comuns que merecem reflexaHo:

1. A formaçaHo tradicional dos professores era incompatí=vel com
os princí=pios da EducaçaHo do Campo;
2. A falta de infraestrutura adequada nas escolas (transporte in-
suficiente, computadores obsoletos, acesso preca= rio aN  internet);
3. A saí=da do jovem do campo na busca pelo trabalho e pela con-
tinuidade dos estudos, relacionada ao abandono do campo e ause5ncia
de polí=ticas pu= blicas que possam atender a juventude;
4. O preconceito vivido pelos jovens do campo na cidade, o que
exige o fortalecimento e valorizaçaHo da cultura do campo, tambe=m
conquistados com a valorizaçaHo do trabalho do campo;
5. A autonomia limitada do Movimento Social  na definiçaHo da
polí=tica da escola, na seleçaHo de professores e o controle do Estado
sobre a atuaçaHo do Movimento nos Cole=gios Estaduais;
6. A necessidade de maior mobilizaçaHo na construçaHo de uma
participaçaHo mais ampla da comunidade escolar nas escolas.  Maior
envolvimento da comunidade, pais, alunos e educadores nas questoH es
da escola. Fortalecimento da identidade camponesa dos alunos e pro-
fessores (BOTELHO, 2013, p. 434).

Esse conjunto de desafios encontra conexaHo com a realidade atual,
na medida em que o fechamento das escolas do campo e=  uma estrate=gia po-
lí=tica que interessa ao agronego= cio. O abandono do campo e o sucateamen-
to das escolas saHo estrate=gias para provocar a migraçaHo para a cidade e fe-
chamento das escolas, fazendo com que o territo= rio campone5s seja cada vez
mais substituí=do pelo territo= rio do agronego= cio.

 As escolas do campo, apesar do conjunto de desafios que encon-
tram para a efetivaçaHo do seu projeto de educaçaHo, ainda saHo urgentes e ne-
cessa= rias para a juventude, especialmente para o avanço do projeto de agri-
cultura camponesa. A formaçaHo tradicional de professores ainda e=  uma rea-
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lidade nestas escolas e, nesse sentido, torna–se fundamental fortalecermos
iniciativas de formaçaHo docente na perspectiva da educaçaHo do campo. 

1.2 – A experie5ncia de  FormaçaHo de Professores em Cam-
pos dos Goytacazes/RJ

Um dos desafios referentes aN  EducaçaHo do Campo diz respeito aN  for-
maçaHo de quem educa: os professores e professoras. Como dito anterior-
mente, no ano de 2007 foi instituí=do o Programa de Apoio aN  FormaçaHo Su-
perior em Licenciatura em EducaçaHo do Campo (PROCAMPO), que buscou
implementar cursos de licenciatura em EducaçaHo do Campo nas institui-
çoH es pu= blicas de ensino superior de todo o paí=s. Contudo, temos ainda um
grande nu= mero de professores que atuam nas escolas no/do campo por
todo o Brasil e que naHo tiveram nenhum contato anterior ou formaçaHo es-
pecí=fica que reflita a realidade do campo brasileiro. A formaçaHo de educa-
dores e=  tambe=m pautada numa lo= gica urbana, levando o professor a com-
preender o campo como local do atraso, da falta, incutindo–lhe ou manten-
do–lhe uma se=rie de preconceitos e estereo= tipos. Assim, pesquisar sobre o
perfil de formaçaHo dos professores que ja=  atuam nas escolas no/do campo e=
um primeiro passo para se pensar em polí=ticas pu= blicas de formaçaHo conti-
nuada.  

 A FormaçaHo Continuada de Educadores esta=  relacionada ao proces-
so contí=nuo, que perpassa por necessidades de constante mudança, reque-
rendo do professor um aprimoramento na sua pra= tica profissional e peda-
go= gica, para que naHo se perca no processo social de sua atuaçaHo, compro-
metida  com  os  princí=pios  da  classe  trabalhadora  camponesa  (LOBATO,
2020).

O dia= logo sobre a EducaçaHo do Campo e a formaçaHo dos educadores
que atuam nas escolas rurais do municí=pio de Campos dos Goytacazes/RJ
possibilita aos mesmos tanto a compreensaHo e o reconhecimento da reali-
dade e as suas condiçoH es de trabalho, quanto tambe=m seus anseios, contra-
diçoH es e perspectivas (Íbidem).

As escolas rurais do municí=pio de Campos dos Goytacazes/RJ saHo
consideradas como escolas do campo, em consona5ncia ao Decreto Presi-
dencial n° 7352/2010 (BRASÍL 2010), que dispoH e sobre a polí=tica de Edu-
caçaHo do Campo e o Programa Nacional de EducaçaHo na Reforma Agra= ria –
PRONERA, pois saHo situadas em a= reas rurais distribuí=das na regiaHo. No en-
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tanto,  e=  de  fundamental  importa5ncia  considerar  a  formaçaHo  continuada
para os educadores que atuam nessas escolas.

Segundo Ghellere e Camilo (2016), a formaçaHo dos educadores tem
sido debatida nas instituiçoH es de ensino e a formaçaHo dos educadores do
campo tem sido disputada por programas de governos, como proposta de
salvaçaHo imediatista, aos insucessos nas ana= lises sobre a educaçaHo.

No entanto, o processo de formaçaHo do educador supera as barrei-
ras meramente te=cnicas impostas, alcançando dimensoH es coletivas de seu
trabalho e suas reais condiçoH es enfrentadas no cotidiano. A formaçaHo se
vincula a uma ampliaçaHo de conhecimentos que ultrapassam os limites es-
colares,  percebendo  o  contexto  social  que  esta=  imerso  (GHELLERE;
CAMÍLO, 2012).

A formaçaHo  dos educadores do campo torna–se  peculiar,  pois  os
cursos  tendem  a  fortalecer  a  pra= tica  pedago= gica  das  escolas  do  campo,
atendendo aN s suas caracterí=sticas. Mesmo construindo a concepçaHo de cam-
po, entende–se que em cada campo ha=  suas especificidades (SÍLVA, 2017),
perpassando pela compreensaHo dos processos contradito= rios e de disputas
nas relaçoH es polí=tico–organizativo–pedago= gicas existentes, ale=m da pro= pria
concepçaHo de escola se integrar na base social das comunidades do campo
(MST, 2008). 

Diante dessa compreensaHo, a CoordenaçaHo de EducaçaHo do Campo
da Secretaria Municipal de EducaçaHo de Campos dos Goytacazes/RJ reali-
zou, no ano de 2019, a FormaçaHo Ínicial e Continuada das suas 95 unidades,
situadas em a= reas rurais do municí=pio, tendo por objetivo a realizaçaHo de
um mapeamento de realidade e levantamento de dados quantitativos dos
educadores atuantes nessas escolas. Tais escolas representam aproximada-
mente 62% de toda a rede, e seus 16.957 estudantes representam em torno
de 35% da rede de ensino pu= blico (LOBATO, 2020).

No ano de 2019, o municí=pio de Campos dos Goytacazes/RJ apre-
sentou, das 95 escolas rurais existentes em sua rede de ensino pu= blico, 58
unidades (61%) que apresentavam turmas multisseriadas, somando um to-
tal de 124 turmas. A multisseriaçaHo no municí=pio ocorre somente nas esco-
las de a= reas rurais, e nos chama atençaHo para a formaçaHo dos docentes, que
naHo te5m o domí=nio necessa= rio para este formato de trabalho educacional. 

Neste universo de estabelecimentos de ensino, foi detectada a exis-
te5ncia de aproximadamente 700 educadores atuantes na rede municipal de
ensino de Campos dos Goytacazes/RJ, especificamente nas suas a= reas ru-
rais. 
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O perfil de formaçaHo acade5mica desses educadores das escolas ru-
rais do municí=pio apresenta, na seguinte seque5ncia: a predomina5ncia dos
educadores com Licenciatura (Pedagogia e outras a= reas de Conhecimento),
Ensino Me=dio (FormaçaHo de Professores), Po= s–Graduados (alguma a= rea de
especializaçaHo), Sem Licenciatura (outras graduaçoH es), Mestrado, Doutora-
do e Ensino Fundamental.

Atrave=s da FormaçaHo Ínicial e Continuada dos educadores das esco-
las  rurais  do municí=pio,  observamos  que aproximadamente  60% desses
profissionais  saHo  concursados.  Em contraponto,  30% desses professores
saHo contratados por um perí=odo de, no ma=ximo, dois anos, naHo necessaria-
mente na mesma escola,  estando aN  disposiçaHo das necessidades da rede
municipal de educaçaHo, ocasionando alta rotatividade. Os demais 10% saHo
divididos  entre  outros  ví=nculos  empregatí=cios  existentes  na  rede,  tais
como, segunda matrí=cula, permutados e RPA (LOBATO, 2020).

Parte desses profissionais de educaçaHo e=  residente de municí=pios
adjacentes e lecionam nas escolas de a= reas limí=trofes de Campos dos Goyta-
cazes/RJ, ocorrendo dificuldades como um maior tempo gasto no desloca-
mento para o local de trabalho, ale=m da precariedade na oferta de trans-
porte pu= blico – o que força os educadores a terem conduçaHo e gastos pro= -
prios, amplificando suas despesas. A realidade enfrentada pelos educado-
res das escolas rurais do municí=pio apresenta desafios impostos pelo pro-
cesso de desvalorizaçaHo dos profissionais, agravando ainda mais a reflexaHo
de pra= ticas educativas que possibilitem a construçaHo de propostas pedago= -
gicas, concernentes com a luta pela terra e vida dos camponeses (Íbidem). 

A busca dos educadores por conhecer, identificar e reconhecer a re-
alidade de seus estudantes precisa ser aproximada em suas pra= ticas peda-
go= gicas, naHo dando margem para açoH es educativas isoladas e distanciadas
do contexto, mas possibilitando um engajamento integrado com a formaçaHo
dos sujeitos, potencializando reflexoH es crí=ticas sobre a realidade vivida.

A formaçaHo dos educadores no e do campo precisa estar desagrega-
da da esse5ncia urbanista, pois se identifica a inadequaçaHo aos saberes e mo-
dos de vida do campo,  ocorrendo consequentemente,  a  desconstruçaHo  e
descontinuidade do projeto  Polí=tico-Pedago= gico especí=fico aN  realidade dos
camponeses. No entanto, a realidade dos educadores no/do campo, do mu-
nicí=pio,  apresenta a ause5ncia de polí=tica de valorizaçaHo desses profissio-
nais, sobretudo dos que lecionam em a= reas de difí=cil acesso. Tais profissio-
nais enfrentam a precariedade de transporte e rotas de acesso aN s comuni-
dades rurais, esgotamento na carga hora= ria de trabalho e ause5ncia de con-
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curso pu= blico para terem melhores possibilidades de trabalho (LOBATO,
2020).

Numa pesquisa realizada pela CoordenaçaHo de EducaçaHo do Campo
da Secretaria Municipal de EducaçaHo,  foi  solicitado aos profissionais que
avaliassem a formaçaHo inicial e continuada proposta pela equipe. Do quan-
titativo de profissionais que responderam o Formula= rio Avaliativo, consta-
tou–se que a maioria aprovou o local e hora= rio combinado com a equipe
pedago= gica de cada escola antecipadamente; a maioria avaliou estar satis-
feito(a) e desejoso(a) por mais encontros de formaçaHo, tendo a possibilida-
de de aplicaçaHo na pra= tica profissional (Íbidem).

Ísso nos remete a trazer para a discussaHo a importa5ncia da forma-
çaHo continuada dos educadores no/do campo, indo ao encontro de suas de-
mandas, necessidades e enfrentamentos, apresentando novas formas e ca-
minhos de resiste5ncia dessa categoria profissional e, ainda, proporcionan-
do o renascimento do sentimento de combate e luta na oposiçaHo a todas as
expressoH es  (cultural,  social,  polí=tica,  econo5 mica  e  ideolo= gica)  do projeto
opressivo hegemo5 nico (Íbidem).

A CoordenaçaHo de EducaçaHo do Campo da Secretaria de EducaçaHo
do municí=pio de Campos dos Goytacazes/RJ, ao promover a formaçaHo con-
tinuada dos educadores no/do campo da rede de ensino, realizou reunioH es
nas pro= prias escolas rurais, buscando ir ao encontro dos professores e dia-
logar sobre suas dificuldades cotidianas enfrentadas nas escolas. 

A proposta da formaçaHo continuada seria estimular o olhar dos edu-
cadores para o campo, visto que muitos desconheciam a EducaçaHo do Cam-
po e suas especificidades, o que dificultava o reconhecimento do espaço ru-
ral, onde as escolas encontram–se inseridas, como lugar que apresenta mo-
dos de vida, saberes, ambiente e cultura diferenciada. Portanto, a pra= tica da
educaçaHo rural encontra–se muito impregnada nas açoH es educativas desses
educadores, inclusive isoladas e sem interaçaHo com conhecimentos e reali-
dade dos estudantes e das a= reas rurais do municí=pio. 

A princí=pio,  a  proposta  de  dia= logo formativo com os  educadores
precisa se manter pertinente e contí=nua, tendo aprofundamentos como de-
manda apresentada pelos mesmos. Com isso, a CoordenaçaHo de EducaçaHo
do Campo da Secretaria de EducaçaHo do municí=pio apresentou va= rias opor-
tunidades de capacitaçoH es, inclusive em parcerias com movimentos e orga-
nizaçoH es  sociais  camponesas  e  instituiçoH es  pu= blicas  de  Ensino  Superior
como a Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade do Estado do
Rio  de  Janeiro  (UERJ)  e  Universidade  Federal  Rural  do  Rio  de  Janeiro
(UFRRJ).
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Compreende–se que a formaçaHo dos educadores no/do campo do
municí=pio precisa estar vinculada aos princí=pios da EducaçaHo do Campo,
demandando ana= lises e reflexoH es crí=ticas e enfrentamento de lutas na cons-
truçaHo da emancipaçaHo humana. Por esse motivo, a formaçaHo continuada
precisa ser um processo constante, integrada aN s atividades e pra= ticas cole-
tivas, partindo das demandas e necessidades da realidade e considerando a
pra= tica profissional como o estudo de sua pro= pria pra= tica, atrave=s da troca
de experie5ncias, a construçaHo de novos saberes profissionais, superando o
distanciamento entre teoria e pra= tica.

Considerações finais

Na atualidade, experimentamos um processo de fascistizaçaHo da so-
ciedade e obscurantismo das ideias, em que a garantia do direito aN  educa-
çaHo pu= blica torna–se um desafio ainda maior. A Emenda Constitucional n°
95/16 (BRASÍL, 2016) nos trouxe a tra= gica realidade do corte dos recursos
para as polí=ticas sociais por 20 longos anos, e essa naHo foi revogada no go-
verno Bolsonaro. 

Ainda como fruto do Golpe de 2016, o Íncra deixou de convocar a
ComissaHo Pedago= gica Nacional, uma importante insta5ncia deliberativa do
Programa PRONERA. De acordo com a Pesquisa Nacional sobre EducaçaHo
na Reforma Agra= ria (PNERA, 2015), publicada pelo ÍPEA, o programa foi
responsa=vel pela alfabetizaçaHo, escolarizaçaHo no ensino fundamental, me= -
dio e superior de 192 mil camponeses e camponesas nos 27 estados da Fe-
deraçaHo.

No iní=cio do governo Bolsonaro, o Decreto nº 9.759/2019 (BRASÍL,
2019), que extinguiu todos os Conselhos, ComissoH es e outros mecanismos
de participaçaHo social no governo, extinguiu tambe=m a ComissaHo Pedago= gi-
ca Nacional do PRONERA. Desta forma, de fato, a partir da eleiçaHo do atual
governo, vem se instaurando ataques crescentes aos direitos humanos, tor-
nando ainda mais vulnera=veis os povos e comunidades tradicionais que saHo
sujeitos da EducaçaHo do Campo.

O decreto nº 10.252 (BRASÍL, 2020), publicado no Dia= rio Oficial de
20 de fevereiro de 2020, reorganiza a estrutura do Ínstituto Nacional de
ColonizaçaHo e Reforma Agra= ria (ÍNCRA), enfraquecendo programas impor-
tantes para os Movimentos Sem Terra e Quilombolas (FONEC, 2020). Nesta
reestruturaçaHo,  o atual governo realiza mais um ataque aos movimentos
populares e aos trabalhadores do campo ao extinguir a CoordenaçaHo res-
ponsa=vel pela EducaçaHo do Campo. Assim, fica inviabilizada a continuidade
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do Programa Nacional de EducaçaHo na Reforma Agra= ria, o PRONERA, volta-
do para a formaçaHo de estudantes do campo. 

Tambe=m se instaura o desmonte da Secretaria de EducaçaHo Conti-
nuada, AlfabetizaçaHo e Diversidade (SECADÍ) e sua renomeaçaHo para Secre-
taria de Modalidades Especiais (SEMESP). Ao excluir o termo “Diversidade”
demonstra, por um lado, o desprezo dos novos donos do poder pelo respei-
to e pelo reconhecimento de uma diversidade conquistada pelos povos ori-
gina= rios, tradicionais e do campo e, por outro lado, o atendimento aos inte-
resses do capital na educaçaHo, para quem a eliminaçaHo de todo e qualquer
direito reduz os custos operacionais da “empresa” educacional, diminuindo
demandas orçamenta= rias e liberando orçamento para o cumprimento dos
compromissos da dí=vida pu= blica com o capital.

A realidade de um capitalismo dependente, como e=  o caso do brasi-
leiro, torna cada vez mais claro que a realidade do fechamento das escolas
do campo guarda conexaHo  direta  com as estrate=gias  de viole5ncia contra
camponeses e de imposiçaHo do agronego= cio como modelo de agricultura,
em um paí=s de milhoH es de desempregados que carecem da terra para o tra-
balho e sustento da famí=lia. O agronego= cio,  e seu projeto de expulsaHo de
camponeses do campo, deixa o territo= rio rural sem alternativas para a ju-
ventude,  em grande maioria,  obrigada pelas condiçoH es  de vida a migrar
para a cidade.

Todo esse desmonte e ataque se somam aos desafios histo= ricos que
contribuem para a  evasaHo do campo e das escolas do campo, tais como:
poucas escolas no campo; grande dista5ncia entre escola e reside5ncia dos es-
tudantes; a falta de professores; a presença marcante de uma formaçaHo que
desconsidera os projetos polí=tico–pedago= gicos emancipadores e a realida-
de histo= rica, social e cultural do campo. Ídentifica–se um descaso com as
turmas multisseriadas; infraestrutura das escolas e salas de aula inadequa-
da para educadores e educandos; estradas com poucas condiçoH es de uso e
sem manutençaHo; transportes em pe=ssimas condiçoH es de conservaçaHo, in-
clusive, com riscos de acidente para educadores e educandos; material di-
da= tico descontextualizado e com predomí=nio dos valores urbanos; o fecha-
mento das escolas do campo; í=ndices cada vez maiores de nucleaçaHo das es-
colas; escolas do campo que resistem aN  participaçaHo dos movimentos soci-
ais nas atividades polí=tico–pedago= gicas;  descompromisso das secretarias
municipais e estaduais, de educaçaHo com os altos í=ndices de analfabetismo
e oferta da educaçaHo de jovens e adultos no campo. Esses e outros aspectos
ilustram o quadro de descaso com a educaçaHo pu= blica no campo brasileiro
(CALDART et al., 2012).
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A Escola pu= blica tem por funçaHo socializar o conhecimento histori-
camente  produzido,  assim como fomentar  a  produçaHo  de  conhecimento,
que possibilitara=  compreender as distintas concepçoH es sobre o mundo po-
lí=tico. Assim, ao falarmos de EducaçaHo do Campo, estamos afirmando que
essa Escola pu= blica deve ser de responsabilidade do Estado, mas precisa
ser governada pelo povo, a fim de que esteja na base de sua organizaçaHo.
Quando falamos da EducaçaHo do Campo queremos dizer que devem estar
legitimados, no interior da escola, o trabalho, a cie5ncia e cultura do povo
campone5s. 

Considerar que o campesinato  e=  o sujeito da escola do campo nos
coloca como horizonte a necessidade de se pensar coletivamente sobre o
tipo de escola que temos e o tipo de escola que queremos construir cotidia-
namente. Sobretudo, diante da pandemia de COVÍD-19 que nos assola atu-
almente, a escola pu= blica exerce um importante papel no fortalecimento do
conhecimento cientí=fico, mediante o negacionismo vigente na atual conjun-
tura.

Talvez essa seja a u= nica polí=tica pu= blica mais presente na vida coti-
diana  das  classes  trabalhadoras  e,  no= s,  educadoras  e  educadores,  como
classe  trabalhadora,  naHo  podemos menosprezar  esse  fato,  pois  sabemos
que a Escola pu= blica foi – anos a fio, pesem as crí=ticas a esta – o espaço de
resiste5ncia para que o que e=  comum a todos seja socializado. Foi e e=  atrave=s
da luta de educadores e educadoras que conseguimos garantir a milhoH es de
crianças, jovens e mesmo adultos o acesso aN  pequena parcela dos direitos
constitucionais que tanto vemos ser roubados de nossas vidas (COLEMARX,
2000).

Uma educaçaHo comprometida com os sujeitos da escola precisa par-
tir de uma leitura crí=tica do trabalho na sociedade capitalista, e identificar
que a formaçaHo profissional hoje se reduz a uma formaçaHo te=cnica e instru-
mental voltada aos interesses do mercado. A escola pu= blica deveria ser es-
paço de se instaurar a contracorrente, ou seja, um espaço questionador da
reproduçaHo  e  embotamento  de  valores  pre=–estabelecidos,  que  buscam
adaptar a classe trabalhadora a um discurso estreito que a converte em
maHo de obra barata e malea=vel ao poder capitalista, a uma moralidade re-
pressiva e retro= grada, enquadrada na vulgaridade da propaganda e da mer-
cadoria (BUENO, 2006).

 Consideramos que a classe trabalhadora tem o direito e o dever de
se aprimorar de toda produçaHo cultural – portanto, cientí=fica e artí=stica –
produzida pela histo= ria e transmitida tambe=m pela escola. Somos sujeitos
indivisí=veis e nossa totalidade tambe=m perpassa a escola: o conhecimento,
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os saberes teo= ricos e populares, as vive5ncias e tradiçoH es, a fome, o sono, o
estresse, o medo, a alegria, o trabalho com a terra. Tudo isso interfere e
contribui para a aprendizagem. 

Compreende–se que o diferencial das experie5ncias de EducaçaHo do
Campo  encontra–se  em  seu  conteu= do  contra–hegemo5 nico,  articulado  aN s
demandas das comunidades pela agricultura camponesa e anticapitalista;
no seu dia= logo com as lutas sociais no campo e na cidade; sua e5nfase no
trabalho,  na  cultura  e  no  movimento social  como princí=pios  educativos,
organizadores do trabalho no campo, recorrendo aos teo= ricos da pedagogia
socialista,  da  pedagogia  do  movimento  e  da  educaçaHo  popular  para  o
desenvolvimento  da  formaçaHo  dos(as)  educandos(as)  dentro  e  fora  do
espaço da escola.

Apesar de inu= meros desafios nas experie5ncias de EducaçaHo do Cam-
po,  os  movimentos  camponeses  que  a  reivindicam  buscam  fortalecer  a
perspectiva do protagonismo da juventude do movimento, da universalida-
de das suas lutas particulares do campo, na compreensaHo de que a reforma
agra= ria e=  uma luta de todos.

As experie5ncias relatadas de EducaçaHo do Campo nos fazem refletir,
ainda,  sobre a necessidade urgente de condiçoH es dignas de trabalho aos
professores dessas escolas, assim como e=  central o investimento do Estado
nesses espaços, com a garantia de concursos pu= blicos e contrataçaHo de pro-
fessores – que tenham conhecimentos sobre a EducaçaHo do Campo e sua
proposta pedago= gica – a garantia de transporte escolar adequado para que
crianças e jovens possam chegar aN  escola e desenvolver a pedagogia da al-
terna5ncia9; garantia de escolas em todas as etapas de formaçaHo ate=  a Uni-
versidade; garantia de condiçoH es dignas de trabalho no campo, com o in-
centivo aN  agroecologia e aN  agricultura camponesa; e garantia pelo poder pu= -
blico de polí=ticas pu= blicas de seguridade social aN  populaçaHo do campo. Ísto
e= ,  consideramos que a defesa da escola pu= blica e da EducaçaHo do Campo
tambe=m passa necessariamente pela defesa do territo= rio campone5s e res-
peito aN  sua cultura.

9 Consiste em alternar os perí=odos que o aluno passa na escola e no seu territo= rio desenvol-
vendo a pra= xis entre o conhecimento obtido em sala de aula e o conhecimento construí=do
em sua pesquisa de campo. (SÍLVA, 2017)
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