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Educação e Saberes).

Agradeço as minhas amigas do doutorado, por serem referência acadêmica e de identifi-

cação feminina: Alessandra, Albertina, Andrezza, Iranete. A Maria Azerêdo, professora
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De nuestros miedos
“De nuestros miedos
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y los delirios otra razón.
En los extrav́ıos

nos esperan hallazgos,
porque es preciso perderse
para volver a encontrarse”

Eduardo Galeano



RESUMO

O estudo se insere na problemática de construção da identidade da escola do campo
e dos fatores que podem potencializar ou distanciar essa construção. A identidade da
escola e a sua sintonia com a comunidade local, prinćıpio proclamado, historicamente,
pelos Movimentos Sociais do Campo e, recentemente, pela Articulação Nacional Por Uma
Educação do Campo, de 1998, ganha força no âmbito estatal através da promulgação de
documentos orientadores na primeira década de 2000, porém a distancia entre escola e
seus sujeitos não desaparece por força de decretos. Além disso, a problemática da escolari-
zação das populações do campo padece pela tardia atenção de poĺıticas públicas e por um
tratamento desigual em relação a escolarização da cidade. A luta pela qualidade da escola-
rização pública, que não foi uma luta isolada dos Movimentos Sociais do Campo, mas uma
reivindicação que acompanha todo o século XX no Brasil e preocupada, a prinćıpio, com
a escolarização urbana, pleiteou a Educação Integral como sáıda para elevação dos ı́ndices
de escolaridade da população e melhoria da qualidade do ensino. Visando atender essa
reivindicação histórica, o Estado, na esfera federal, cria o Programa Mais Educação, com
intuito de induzir a implantação da Educação Integral e de Tempo Integral nas escolas
públicas brasileiras na cidade, iniciado em 2008, sendo implantado nas escolas do campo
somente em 2013, buscando diminuir as discrepâncias entre campo e cidade e aumento
gradativo da qualidade da escolarização da área rural. Porém, a implantação do Programa
Mais Educação nas escolas do campo torna ainda mais complexa a delimitação e fortaleci-
mento da identidade da escola e dos elementos formativos a serem considerados. Mediante
tal problemática, investigamos quais impactos da implantação da Educação em Tempo
Integral, com ações do Programa Mais Educação, para a construção de uma identidade de
Escola do Campo? Para responder a questão de pesquisa, traçamos como objetivo anali-
sar os impactos da implantação da Educação em Tempo Integral, com ações do Programa
Mais Educação, para a construção de uma identidade de Escola do Campo. Como obje-
tivos espećıficos elegemos, prioritariamente: identificar como os profissionais das escolas
localizadas no campo, no munićıpio de Ipanguaçu RN, se reconhecem e que consciência
demonstram em relação a especificidade da educação e da escola do campo; verificar que
caracteŕısticas a Educação Integral proposta pelo Programa Mais Educação incorpora na
dinâmica das escolas localizadas no campo do munićıpio de Ipanguaçu-RN; e analisar
como os elementos formativos da Educação Integral promovida pelas atividades do Pro-
grama Mais Educação impactam na identidade da escola do campo. A partir da questão
de pesquisa e dos objetivos, o referencial bibliográfico nos possibilitou a construção de três
argumentos centrais que guiaram o estudo e serviram de base para a construção da tese:
1o) a Educação Popular como fundamento da reflexão/ação de reconstrução da identidade
da Escola do Campo; 2o) A Educação Integral promovida pelo Programa Mais Educação
assume caráter contraditório, como elemento institúıdo e instituinte na instituição escolar;
e 3o) a identidade da Escola do Campo necessita da assunção dos elementos identitários
da comunidade agente do processo educativo, no caso do estudo, da comunidade cam-
ponesa. Nosso referencial teórico se fundamentou na perspectiva da Educação Popular e
sua viabilidade para construir alternativas a colonialidade vivida na América Latina, e
em espećıfico, pelas populações campesinas. Para a concretização do estudo, seguimos a
tipologia exploratória e Pesquisa Participante, com abordagem qualitativa, construindo
coletivamente os procedimentos e instrumentos de produção dos referenciais de análise,



pela aproximação da sistematização de experiências e usando a triangulação para cate-
gorização e análise descritiva dos referenciais. Encontramos um cenário de possibilidades
de reconstrução da identidade das escolas do campo, pela contradição da constituição do
Programa Mais Educação e sua potencialidade ao incorporar elementos da identidade da
comunidade campesina, que são insurgentes ao modelo de desenvolvimento econômico e
mercantilista imposto ao campesinato.

Palavras-chave: Escola Popular do Campo, Educação Integral, Programa Mais Educa-
ção, Decolonialidade, Tecnologias Sociais, Agroecologia.



THE PROGRAM MAIS EDUCACAO AND THE FOMENTED OF
IDENTIDY FROM POPULAR RURAL SCHOLL

ABSTRACT

This study focuses on the problematic issues of identity construction of rural schools
and the factors that can foment or discourage this construction. The identity of schools
and their alignment with the local community, a proclaimed principle, historically, of
Rural Social Movements, and, recently, of the National Articulation for Rural Education,
of 1998, gains force in the State arena through the promulgation of directives set in
the first decade of the 2000s. Nonetheless, the gulf between the school and its subjects
does not disappear with the power of these decrees. In addition, the problem of formal
education of rural populations suffers from the overdue need for attention in the form
of public policies and is treated differently than with regard to urban education. The
struggle for quality public education, which is not a struggle isolated to Rural Social
Movements, but is a demand that runs through the entire 20th century in Brazil and is
concerned with, firstly, urban schooling, promoted Fulltime Education as the way to raise
the rates of education of the population and to improve the quality of teaching. Aiming
to attend to this historical demand, the State, through Federal agencies, created the
Mais Education Program, with the objective of inducing the implementation of Fulltime
Education in urban Brazilian public schools. This Program, which began in 2008 and was
established in the rural schools later in 2013, sought to reduce the disparities in quality
between the urban and rural schools, and gradually increase the quality of education in
rural areas. However, the implementation of the Mais Education Program in the rural
schools made outlining and strengthening the school identity, and the formative elements
to be considered, even more complex. Faced with these problems, we investigate: what
are the impacts of the implementation of Fulltime Education, with activities of the Mais
Education Program, in the construction of the Rural Schools’identity? To answer this
research question, we endeavor, as a general objective, to analyze the impacts of the
implementation of Fulltime Education, with activities in the Mais Education Program, in
the construction of the Rural Schools’identity. Specific objectives include, primarily: to
identify how the professionals located in the countryside in the town of Ipanguaçu, RN,
recognize themselves and what awareness they demonstrate in relation to the specificity
of education and rural schools; to verify what characteristics of the and to analyze how
the educational elements of the Fulltime Education promoted by the Mais Education
Program are incorporated in the dynamic of the schools located in the rural municipality
of Ipanguaçu-RN; and to analyze how the educational elements of the Fulltime Education
promoted by the activities of the Mais Education Program impact the identity of the
rural school. From the research question and the objectives, the bibliographic references
allow us to construct three central arguments that guide the study and serve as a basis for
the construction of the thesis: 1st) Popular Education as a basis for reflection/action of
reconstruction of the identity of the Rural School; 2nd) Fulltime Education promoted by
the Mais Education Program assumes a contradictory character as an element instituted
and instituting in the scholastic institution; and 3rd) the identity of the Rural School does
not consider assuming the elements of identity of the acting community in the educational
process, in the case of this study, of the rural community. Our theoretical reference is based
on the perspective of Popular Education and its viability to construct alternatives to
the colonialism experienced in Latin America, and specifically within rural populations.
To carry out this study, we follow the exploratory typology and Participant Research,



with a qualitative approach, constructing collectively the procedures and instruments of
production of the references of analysis, through the approximation of the systemization
of experiences and using the triangulation for the categorization and descriptive analysis
of the references. We find a scenario of possibilities of reconstructing the identity of rural
schools, through the contradiction of the Mais Education Program and its potential to
incorporate elements of identity of the rural community, which are insurgent to the model
of economic and mercantilist development imposed on the rural community.

Keywords: School Rural Education, Full-time Education, Mais Education Program, De-
coloniality, Social Technologies, Agroecology.
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JUC – Juventude Universitária Católica
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EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

2.3.1 Os estudos sobre Educação do Campo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

2.3.2 Educação Integral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

2.3.3 Educação do Campo em Tempo Integral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
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3.1 ESCOLARIZAÇÃO DAS POPULAÇÕES DO CAMPO: ENTRE A EDUCA-
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APÊNDICE D - QUESTIONARIOS APLICADOS COM GESTORES

ESCOLARES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303

D.1 Questionário aplicado com gestores escolares . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
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1 INTRODUÇÃO

Desconfiai do mais trivial,
Na aparência singelo.

E examinai, sobretudo, o que parece habitual.
Suplicamos expressamente:

Não aceiteis o que é de hábito
Como coisa natural.

Pois em tempo de desordem sangrenta,
De confusão organizada,

De arbitrariedade consciente,
De humanidade desumanizada,

Nada deve parecer natural.
Nada deve parecer imposśıvel de mudar. economic and environmental

dimensions.

(Nada é Imposśıvel de Mudar - Bertoldo Brecht)

A Educação Popular se constitui enquanto um campo de atuação e pesquisa bas-

tante fecundo, em diversos terrenos que partem das experiências de grupos populares.

Apresenta um percurso fundado nas práticas sociais que representam ações educativas

dos movimentos populares que, sistematizadas, forneceram fundamentos e prinćıpios para

a ampliação dessas ações mediante vivências e consciência coletiva, vislumbrando uma

transformação social, tendo como o horizonte a construção de novas formas e arranjos

sociais mais humanos.

Esse panorama plural nos encantou desde os primeiros contatos reflexivos e práticos

com a Educação Popular. Durante a trajetória acadêmica, esse contato ocorreu ainda no

ińıcio do Curso de Pedagogia, na Universidade Federal da Paráıba, em 2005, quando par-

ticipamos do Programa Nacional de Educação em áreas de Reforma Agrária - PRONERA

- despertando a identificação com essa área profissional. Um novo sentido ao pensar e ao

fazer pedagógico foi constrúıdo a partir dessa experiência, bem como um novo compro-

misso com a docência e a pedagogia. As ações realizadas foram de coordenação pedagógica

de turmas de Escolarização em Educação de Jovens e Adultos (EJA), em assentamentos e

acampamentos rurais do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA

- na Paráıba, envolvendo os munićıpios de Jacaraú, Rio Tinto e Curral de Cima, (Litoral

Norte-PB), de 2005 a 2008.

A experiência do PRONERA na formação inicial foi uma das mais significativas por

proporcionar a reflexão sobre os processos de violência simbólica vivenciados na própria

trajetória escolar, e pela reconstrução do olhar sobre a vida no campo e sobre a escola

rural. Neta e filha de agricultores, estudei em escola multisseriada durante a primeira

fase do Ensino Fundamental, mas só na obrigatória sequência para a escola da cidade,

com a segunda fase do Ensino Fundamental, que senti as marcantes diferenças culturais.

A possibilidade de reflexão, identificação, autorreconhecimento e humanização propiciado

pela passagem no PRONERA.

Após concluir o curso de Pedagogia (2008), ingressei no Mestrado em Educação

(PPGE-UFPB), na linha de pesquisa em Educação Popular. Nesse momento, nos dedi-
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camos ao tema da Educação Popular do Campo. A pesquisa desenvolvida foi intitulada

‘A relação de saberes na construção de uma Escola Popular do Campo’, discutindo a

interface curŕıculo e prática por meio da seleção cultural dos conteúdos e o lugar dos sa-

beres populares para o fortalecimento de uma escola pública popular do campo. O estudo

foi desenvolvido no munićıpio de Lagoa Seca - PB, na escola em que estudei, na comu-

nidade onde nasci e moram meus familiares. Como resultados da pesquisa encontramos

uma escola que passa por um processo de transição e disputa entre distintos projetos de

educação: os resqúıcios das concepções da Educação Rural, quando nega pela desconside-

ração ao contexto cultural de seu público, e os precedentes favoráveis à concretização da

Educação Popular do Campo, quando incorpora elementos culturais no curŕıculo vivido.

Diante dessa constatação, optamos por não nomear como ’Escola Rural’, já que o

termo traz consigo uma carga de d́ıvidas, de carências, e um sinal negativado pela própria

representação e tratamento fornecido a essa população, e nem ainda de ’Escola Popu-

lar do Campo’, já que não superamos todos os fossos existentes e nem essa instituição

se transmutou em valores e ações que justificassem tal denominação. Assim, nossa esco-

lha, enquanto não estivermos tratando de uma escola ideal em prinćıpios, é por ’escola

no campo’, uma escola que está presente no referido espaço e que apresenta sinais de

transição entre projetos poĺıticos e pedagógicos distintos. Assim, buscamos reconhecer as

d́ıvidas, mas também as potencialidades de superar o que foi feito dessa instituição. O

estudo que propomos tem como um dos elementos centrais o fortalecimento das reflexões

sobre as possibilidades de construção da Educação Popular na escola pública e da recons-

trução do olhar sobre a escola que está no campo, questionando as visões deterministas e

reprodutivistas que a relacionam apenas a perspectiva da Educação Rural.

Foi a partir da pesquisa, na dissertação, que aprofundamos o olhar para a escola

pública localizada no campo percebendo suas dinâmicas, seus conflitos e contradições,

seus sinais de tradição e reprodução sociocultural, bem como os ind́ıcios de inovação e

mudança de direção poĺıtico-pedagógica. A análise dessa escola pública foi fundamental

para a percepção de que as poĺıticas de Educação Rural, implantadas desde as primeiras

preocupações com a universalização do ensino e com os problemas provocados pelo esva-

ziamento do campo no ińıcio do século XX, tiveram consequências viśıveis até hoje para

a escolarização dessas populações.

As poĺıticas de Educação Rural refletiram o caráter colonizador e opressor da ten-

dência moderna de desenvolvimento e progresso, que aliou saber cient́ıfico à concentração

do capital, subjugando as populações campesinas e o campo. Economicamente, o campo

e os grupos campesinos são tratados, respectivamente, como território de expropriação

e força de trabalho a ser explorada, gerando a riqueza para os que dominam o capital

de exportação e sem redistribuição para a população que o produziu. Culturalmente, o

território e seus grupos sociais foram tratados como meros reprodutores do atraso social e

cultural, um empecilho aos valores ligados ao progresso e ao desenvolvimento econômico.



28

A educação como instrumento domesticador, via Educação Rural, cumpre seu pro-

pósito de aprofundar a relação de desigualdade entre campo e cidade, não apenas sim-

bolicamente, pela reprodução de pares dicotômicos atraso e desenvolvimento, reforçando

valores externos que pressionam os modos de vida do campo, como também a relação de

desigualdade, provenientes da ideia de progresso, pela valorização da monocultura de ex-

portação e perpetuação do poder de oligarquias rurais, com o agronegócio e a agricultura

camponesa. No plano objetivo da escolarização dos grupos campesinos, vemos déficits em

relação a escolarização urbana reflexos do tratamento desigual.

De acordo com o relatório do PNUD (MOLINA et al., 2009), as condições de funci-

onamento das escolas rurais comprovam o tratamento de precariedade e o descaso por

parte do Estado, tendo uma população que convive com distorções nas proporções de

matŕıcula na medida em que os alunos/as avançam o grau de escolaridade (a cada 06 edu-

candos/as que concluem o Ensino Fundamental há a proporção de 01 matŕıcula no Ensino

Médio), escolas com condições infraestruturais mı́nimas (75% não possui biblioteca, 23%

sem energia elétrica, 92% não tem acesso à Internet) e forte presença de professores/as

com formação inadequada (61%). Esses dados representam as consequências das poĺıticas

de Educação Rural para as populações do campo, tendo como fruto uma escola pensada

na ‘contramão’ do sujeito, o que justifica outros dados que apresentamos na Tabela 1.

De acordo com o PNAD 2014 (base de dados da Pesquisa de 2013 - IBGE), existe

uma discrepância no tratamento da escola pública presente na área urbana e na área rural.

Escolhemos alguns indicadores, tendo como anos de referência 2004 e 2013, já que foram

os disponibilizados pelo PNAD, tais como: a proporção de pessoas de 13 a 16 anos de

idade que frequentam Ensino Fundamental Regular com distorção idade-série no Brasil;

percentual de frequência da população entre 04 e 05 anos de idade na escola de Educação

Básica; a média em anos de estudos das pessoas com 25 anos ou mais de idade; e taxa de

analfabetismo na população com 15 anos ou acima dessa idade. Encontramos os seguintes

dados dispostos na Tabela 1, fazendo um comparativo entre os ı́ndices apresentados nas

escolas da área urbana e rural.

Os dados apresentados revelam muito mais que uma diagnose comparativa entre a

escolarização campo/cidade, mas nos desvela o quanto a escolarização pública foi negli-

genciada e as pessoas negadas em seus direitos. Ao verificarmos que ainda apresentamos

ı́ndices bem inferiores aos do atendimento escolar nas áreas urbanas, percebemos o tama-

nho de nosso desafio e compromisso.

Porém, os dados não nos mostram apenas a carência, mas também os avanços que

ocorreram no peŕıodo 2004 a 2013, principalmente com a elevação da frequência da po-

pulação entre 04 e 05 anos na escola, com uma ampliação do atendimento de quase 30%,

maior até que na área urbana com elevação de menos de 20%. A distorção idade-série

no público de referência foi de 12% nas escolas no campo e apenas pouco mais de 3%

nas escolas urbanas. A redução da taxa de analfabetismo de 5% e pouco mais de 2% na



29

Tabela 1 - Indicadores e taxas de 2004 e 2013 - escolas na área urbana e na área rural.

Escola Área Escola Área
Rural Urbana

Indicadores 2004 2013 2004 2013
Distorção idade-série -
população entre 13 e 16 anos de 65,9% 53,9% 41,8% 38,3%
idade

Frequência população entre 04 e 43% 72,8% 66,1% 83,2%
05 anos de idade na escola

Média em anos de estudos -
pessoas com mais de 25 anos de 3,2 anos 4,4 anos 7 anos 8,2 anos
idade

Analfabetismo população acima 25,8% 20,8% 8,7% 6,4%
de 15 anos de idade

Fonte: Adaptação de dados PNAD (2014)

cidade. Por fim, com mesmo ı́ndice de 1,2 anos para média de anos de estudo.

Em todos os indicadores apresentados os avanços das escolas no campo são maiores

que os da cidade, porém não foi reflexo apenas de doações nem de assistencialismo poĺıtico,

mas refletem uma luta de anos pelo respeito a especificidade local e das mobilizações

em favor de uma poĺıtica pública de educação do campo que se fortalece em fins da

década de 1990, com a articulação Nacional Por uma Educação do Campo, em 1998, e a

formação do grupo de trabalho permanente no Ministério da Educação, em 2002. Embora

reconheçamos os esforços para elevar os ı́ndices das escolas localizadas no campo, ainda

verificamos atrasos em relação aos números apresentados nas escolas da área urbana. Um

fosso que foi criado historicamente pela própria desvalorização imposta as pessoas que

vivem do campo.

Esses dados nos levam a questionamentos diversos sobre o atendimento escolar às

populações do campo. Considerando que, na média nacional, mais da metade da população

que frequenta a escola com idades entre 13 e 16 anos apresenta distorção idade-série, menos

de 75% de assiduidade da população entre 04 e 05 anos, menos de quatro anos e meio de

escolarização na população com mais de 25 anos e mais de 20% de analfabetos com mais

de 15 anos, refletimos sobre a qualidade dos processos de formação vividos nas escolas

localizadas no campo, extrapolando apenas ı́ndices que não dizem por si só das práticas,

dos sentidos e do vivenciado nas escolas.

Apresentamos dados e preocupações em relação a um quadro de desvalorização e

descaso com a escola pública, porém tentar enxergar a escola pública que está no campo

apenas por ı́ndices representa a redução das possibilidades de reflexão/ação nesse espaço,

por não entendê-lo em sua complexidade, envolvendo as dinâmicas sociais, poĺıticas e
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pedagógicas. Isso contribui para reforçar visões estereotipadas a respeito dessa escola

e de seus sujeitos. A escola pública não pode ser deixada a margem de uma proposta

popular (não populista) 1 para o campo, ao contrário, como um dos âmbitos de vida

social, precisa cumprir sua função de formação, espaço de participação e de ampliação das

esferas populares para a construção de outras realidades no campo brasileiro.

Além das diretrizes legais que orientam as ações nas escolas no campo, a mobiliza-

ção em favor da Educação do Campo conseguiu repercussão suficiente para garantir que

planos de caráter mais amplo se preocupem com o atendimento a essa população. Dentre

esses, temos o Plano Nacional de Educação (PNE 2014-2024) que tem intuito de garantir

a unidade da qualidade na oferta e gestão da Educação Básica. Aprovado em 2013, o

PNE (2014-2024) é mais um instrumento que temos para lutarmos por uma educação que

respeite as diferenças, sem no entanto, abrir mão da qualidade da educação. Ressaltamos

que, quando falamos em qualidade queremos destacar que tenha como referência o desen-

volvimento do sujeito e de sua comunidade, e não apenas a simples oferta de educação

para responder à estat́ısticas e rankings mundiais.

Ao ser aprovado, o PNE (2014-2024), busca garantir a urgência da universalização

do acesso à Educação Básica, fato exposto em seu artigo 2o, que estabelece as diretrizes

do documento, das quais encontramos a segunda diretriz que preconiza a universalização

do atendimento escolar. Além de diretrizes de ações, o documento expõe metas a serem

alcançadas até 2020, bem como as estratégias necessárias ao alcance de cada meta. Uma

das metas do PNE inclui uma nova problemática para as escolas localizadas no campo:

a sexta meta prevê a oferta de educação em tempo integral em 50% das escolas públicas

de educação básica; e a estratégia 6.6, para atender a meta citada, orienta: ”‘Atender as

escolas do campo na oferta de educação em tempo integral, considerando as peculiaridades

locais”’ (BRASIL/MEC, 2014, p.9).

Face a orientação nacional de oferta da educação em tempo integral para escolas

no campo, foi necessária inclusão dessa demanda no Programa Nacional de Educação do

Campo (PRONACAMPO), de 2013, um programa de articulação de ações voltadas as

escolas no campo, com vistas a integrar os esforços na convergência dos projetos voltados

a essas escolas. Uma das linhas de ação do PRONACAMPO é a de garantir a implantação

do Programa Mais Educação (PME), responsável por levar às escolas atividades art́ıstico-

culturais no contra-turno das atividades regulares para as escolas localizadas área rural,

já que este Programa foi iniciado apenas com as escolas urbanas em 2008. A partir de

1Não confunda-se proposta popular com proposta populista de educação. Uma proposta popular tem
seu fundamento na humanização pelo desenvolvimento crescente da autonomia, mediante protagonismo
de seus sujeitos nas escolhas de seus destinos pessoais e coletivos, tendo como referência um horizonte
de reconfiguração social em busca da superação das injustiças e da coisificação das pessoas e relações.
Populismo é uma forma de governar buscando a manipulação da opinião pública na direção de perpetuar-
se no poder. A esse respeito ler BEISIEGEL, Celso Rui. Poĺıtica e Educação popular: teoria e prática de
Paulo Freire no Brasil. São Paulo: Ática, 1992. Carlos Rodrigues Brandão (org.) A questão poĺıtica da
educação popular. São Paulo: Brasiliense, 1980. Entre outros autores.
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2013, com cinco anos de diferença em relação ao ińıcio das atividades nas escolas da ci-

dade, ocorre a ampliação do PME às escolas públicas da área rural, sofrendo algumas

adequações para o novo público a ser atendido. A implantação de tal Programa permitiu

a existência de novos sujeitos na escola, os monitores das oficinas, que trabalham em re-

gime de voluntariado, recebendo apenas um valor significativo para atuação. O Programa

se organiza e estrutura de tal forma que permite não apenas a ampliação do tempo diário

de permanência dos alunos na escola, como também a utilização de outros espaços dis-

pońıveis na comunidade para realização das atividades. Essas condições permitem, além

de incorporar novos conteúdos aos regularmente constrúıdos nessa instituição e alterar,

significativamente, os espaços pedagógicos, como uma proposta do próprio Programa.

Considerando essa problemática de implantação do PME nas escolas no campo,

alguns questionamentos são cab́ıveis, tais como: A Educação em Tempo Integral aparece

como uma inovação real para a escola situada no campo ou apenas uma reedição de

uma educação de moldes urbanos no contexto rural, de forma imposta, pré-moldada,

reproduzindo em termos o que foi a Educação Rural? De que maneira a cultura escolar

é reorganizada com as atividades do PME e para quais direções tem apontado ou quais

novos arranjos curriculares permitem nas escolas do campo? Como os profissionais da

escola se identificam com a escola do campo para pensar uma formação integral alinhada

a necessidade local? Como o Programa Mais Educação contempla a Educação Integral?

Que lugar institucional assume? Como ocorreu sua implantação nas escolas municipais

localizadas no campo em Ipanguaçu, RN? Como as atividades desse Programa podem ser

potencializadas? Foi diante de tais indagações que chegamos a questão de pesquisa a ser

estudada: quais impactos da implantação da Educação em Tempo Integral, com ações do

Programa Mais Educação, para a construção de uma identidade de Escola do Campo?

O objetivo que nos propomos alcançar foi o de analisar os impactos da implanta-

ção da Educação em Tempo Integral, com ações do Programa Mais Educação, para a

construção de uma identidade de Escola do Campo. Como objetivos espećıficos elegemos,

prioritariamente: identificar como os profissionais das escolas localizadas no campo, no

munićıpio de Ipanguaçu RN, se reconhecem e que consciência demonstram em relação a

especificidade da educação e da escola do campo; verificar que caracteŕısticas a Educação

Integral proposta pelo Programa Mais Educação incorpora na dinâmica das escolas locali-

zadas no campo do munićıpio de Ipanguaçu-RN;analisar como os elementos formativos da

Educação Integral, promovida pelas atividades do Programa Mais Educação, impactam

na identidade da escola do campo.

A partir da questão de pesquisa e dos objetivos, o referencial bibliográfico nos possi-

bilitou a construção de três argumentos centrais que guiaram o estudo e serviram de base

para a construção da tese, a saber: 1o) a Educação Popular como fundamento da refle-

xão/ação de reconstrução da identidade da Escola do Campo; 2o) A Educação Integral

promovida pelo Programa Mais Educação assume caráter contraditório, como elemento
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institúıdo e instituinte na instituição escolar; e 3o) a identidade da Escola do Campo neces-

sita da assunção dos elementos identitários da comunidade agente do processo educativo,

no caso do estudo, da comunidade camponesa 2.

A investigação foi desenvolvida por meio do estudo exploratório-descritivo e pes-

quisa participante. Foi realizado em duas escolas públicas do munićıpio de Ipanguaçu,

Rio Grande do Norte. A escolha do munićıpio se deu pela inserção profissional, como

docente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, Campus Ipanguaçu, e

pelo mesmo apresentar caracteŕısticas fortemente ligadas a vida no campo, pela intensa

presença da agricultura, seja essa atividade desenvolvida por meio da agroindústria ou

da agricultura familiar, além de artesanato produzido a partir da palha da carnaúba, e

produção de cerâmicas como telhas e tijolos. Ipanguaçu faz parte da microrregião do Vale

do Açu e está localizado à 214 km da capital do estado. De acordo com o IBGE (Insti-

tuto Brasileiro de Geografia e Estat́ıstica), pelo censo 2010, sua população está estimada

em 14.814 habitantes, sendo 5.383 habitando na cidade e 8.473 residentes no campo. Um

dado que justifica também nosso olhar para as escolas rurais no munićıpio, considerando

o representativo número de habitantes residindo no campo, como também o de escolas.

O munićıpio apresenta nove escolas localizadas na área rural, porém o universo

alvo direto da pesquisa foi restrito a duas escolas. A escolha das duas escolas se deu

mediante aproximação por meio de um projeto de extensão desenvolvido no IFRN, no

ano de 2014, no qual participaram profissionais de sete escolas, por adesão voluntária,

não tivemos representantes de outras duas. As duas escolas foram escolhidas mediante

a presença e compromisso dos monitores do PME participantes, da particularidade dos

monitores morarem nas comunidades em que a escola se situa, a acolhida pelo estudo e

representatividade em relação ao número de alunos atendidos.

Dividimos a apresentação dos resultados desse estudo em seis caṕıtulos. O caṕıtulo 1

Introdução do estudo em que apresentamos a problemática, questão de pesquisa, objetivos

e argumentos que sustentaram a reflexão da tese.

O caṕıtulo 2 ‘Debate epistemológico e metodológico da pesquisa: entre nomes e sig-

nificados. ‘Há fogo sob as brasas!’ apresenta a perspectiva epistemológica e metodológica

da pesquisa, em que discutimos a Educação Popular a partir do arcabouço anaĺıtico da

decolonialidade e sua territorialização na Educação do Campo, discutimos também os de-

safios de construção de uma escola pública popular; revisamos as pesquisas, considerando

a temporalidade de 2005 a 2015 dos estudos em Educação do Campo, Educação Integral e

de Educação Integral em Escolas do campo, além da descrição do percurso metodológico

e a caracterização do lócus de pesquisa.

O caṕıtulo 3 ‘Da intuição à consciência da identidade de educadores(as) das escolas

2O termo camponês ao longo do estudo será utilizado como representante de um grupo social espećı-
fico do campo, com identidade e modos de vida espećıficos. Campesinos como povos do campo em sua
diversidade, não apenas comunidades camponesas. O termo campesinato como representando uma classe
social que engloba a os grupos campesinos organizados e conscientes de sua luta poĺıtica.
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localizadas no campo’, debatemos o percurso da educação rural e sua rejeição, pela articu-

lação dos movimentos sociais do campo, com a assunção da Educação do Campo, partindo

da cŕıtica das finalidades, representações, ações e conteúdos da educação destinada histo-

ricamente as populações rurais. Apresentamos a descrição do percurso de aproximação do

público pesquisado, buscando compreender sua identificação com a Educação do Campo

e os elementos que percebem como constituintes de uma proposta de educação integral

nas escolas do campo.

O caṕıtulo 4 ‘Os (des)caminhos da Educação Integral e suas (im)possibilidades com

o Programa Mais Educação nas Escolas do Campo’ trata da análise de implantação e per-

curso do Programa Mais Educação e sua reformulação com Programa Novo Mais Educação

e seus impactos na organização das escolas localizadas no campo. Comparamos as ativi-

dades propostas para escolas urbanas e do campo afim de analisar se, enquanto proposta,

se respeita a especificidades pleiteadas pelos movimentos sociais. Por fim, apresentamos

uma análise, mediante olhar de gestores escolares, sobre as modificações impressas pelo

PME nas escolas do campo.

O caṕıtulo 5 ‘As atividades do Programa Mais Educação e o fortalecimento da

identidade de Escola Popular do Campo’ analisa as práticas da oficina de Agroecologia

constrúıdas em duas escolas municipais de duas comunidades rurais de Ipanguaçu e os

elementos que fortalecem a identidade das escolas do campo, considerando as ações e

percepções de monitores do PME, alunos das oficinas e pessoas da comunidade.

E o caṕıtulo 6 ‘Palavras finais: do desvelamento à esperança’ trata das considerações

finais do trabalho, retomando os objetivos e argumentações constrúıdas ao longo do texto,

e apresenta a tese que defendemos.
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2 DEBATE EPISTEMOLÓGICO E METODOLÓGICO DA PESQUISA:

ENTRE NOMES E SIGNIFICADOS. ”HÁ FOGO SOB AS BRASAS!”

Jurei mentiras
E sigo sozinho

Assumo os pecados
Os ventos do norte

Não movem moinhos
E o que me resta
É só um gemido

Minha vida, meus mortos
Meus caminhos tortos

Meu Sangue Latino
Minh’alma cativa

Rompi tratados
Tráı os ritos

Quebrei a lança
Lancei no espaço

Um grito, um desabafo
E o que me importa
É não estar vencido

Minha vida, meus mortos
Meus caminhos tortos

Meu Sangue Latino
Minh’alma cativa

(Sangue Latino- Composição João Ricardo; Intérprete Ney Mato Grosso)

O Caṕıtulo 2 do trabalho - Debate Epistemológico e Metodológico da Pesquisa:

entre nomes e significados. ”Há fogo sob as brasas!” - tem o objetivo discutir os principais

conceitos que guiaram a construção epistemológica e os caminhos da pesquisa. O estudo

sobre a escola pública do campo carrega consigo ambiguidades, contradições e perspectivas

diversas de compreensão, bem como nosso objeto de estudo, Educação Integral, sendo

analisada a partir das ações do Programa Mais Educação. Ao estudarmos a interação entre

esses dois âmbitos de reflexão-ação, considerando a complexidade posta a realidade das

escolas públicas situadas no campo, buscamos refletir sobre como entendemos os conceitos

em evidência, mediante a perspectiva epistemológica decolonial em que se encontra a

Educação Popular, como śıntese integradora das práxis entre uma Educação do Campo e

Educação Integral.

Há fogo sob brasas! É posśıvel perceber que por baixo das cinzas de um discurso

contemporâneo de descrença na Educação Popular, encontramos alternativas viáveis para

reafirmar sua vivacidade e sua contribuição para a escolarização pública das populações

do campo. A expressão: ”Há fogo sob brasas!”, tomada de empréstimo de Streck (2006),

é utilizada sem o sinal de interrogação, como o autor utiliza no original, indicando que

assumimos a posição de que a Educação Popular não apenas sobreviveu as descrenças na

teoria cŕıtica do final da década de 1980, mas se fortaleceu nas lutas da sociedade civil, que

se diferenciaram e forçaram a construção de novas veredas anaĺıticas e novos referenciais

de análise e interpretação da reflexão/ação, porque novos sujeitos se reconhecem como

protagonistas sociais. A Escola Popular do Campo, utópica, encontra-se presente, não
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como uma miragem, mas na vivificação e reafirmação de práticas em que seus sujeitos se

sentem pertencer.

A primeira discussão realizada refere-se à localização da Educação Popular no terri-

tório do pensamento Decolonial, como referencial anaĺıtico constrúıdo na América Latina,

para interpretar as possibilidades educativas com grupo de camponeses. O segundo tópico

trata da discussão da escola pública do campo como mais um âmbito da disputa na luta

por democratização e emancipação social. Na sequência, apresentamos no terceiro tópico

com as temáticas recorrentes na pesquisa em Educação do Campo e Educação Integral. E,

por fim, a discussão dos caminhos metodológicos, constrúıdos a várias mãos, que permiti-

ram a construção do estudo. O que nos importa é não estarmos vencidos... Nosso sangue

latino!

2.1 EDUCAÇÃO POPULAR E A DEFESA DO PENSAMENTO DECOLO-

NIAL: CONTRIBUIÇÕES PARA A REFLEXÃO SOBRE A IDENTI-

DADE DA ESCOLA DO CAMPO

A América Latina, África e Ásia, alvos históricos da exploração e espoliação capi-

talista, pelos processos de colonização, imperialismos, e mais recente os neoimperialismos

e neocolonialismos, em suas várias formas e conceitos, sofrem além da relação de desi-

gualdade econômica, desigualdade também no campo cultural e cient́ıfico. A discussão

decolonial, no arcabouço das perspectivas pós-coloniais de análise das Ciências Sociais,

representa uma tentativa epistemológica de reflexão sobre alternativas às condições de

opressão econômica, cultural e cient́ıfica do Norte (principalmente Estados Unidos e Eu-

ropa), em detrimento do Sul (América latina, África e Ásia)4 . Essa relação hierárquica e

desigual na relação entre esses territórios se ancora na acumulação de riqueza proporcio-

nada pelo capitalismo para um centro-Norte e a relação de dependência imposta a uma

periferia-Sul, na forma de controle e de poder que se perpetua, hegemonicamente, pela

imposição de uma subjetividade de desvalorização cultural e cient́ıfica do Sul, que serve

de controle às potências centro-Norte.

Essa relação de controle x dependência, não é apenas unilateral, Norte - Sul, mas

também Sul - Sul. Relação que se torna mais complexa na contemporaneidade por cons-

truir novas formas de dependência entre os próprios grupos subalternizados. Como uma

das consequências viśıveis para convivência social no Sul, voltando o olhar para a Amé-

rica Latina, vemos a pressão exercida na relação campo x cidade, em que a cidade, pelos

padrões europeus de urbanização-industrialização, subjugou o campo ao espaço de re-

4Entende-se aqui essa divisão Norte e Sul, para além da divisão territorial dos hemisférios estabelecidas
pela Ciência Geográfica, tendo como referência a Linha do Equador, mas pela condição de subalterni-
dade dos territórios, sendo Norte, representado pela Europa e Estados Unidos, o que assume posição de
protagonista histórico da opressão existente no Sul, América Latina, África e Ásia, do mundo. Critica-se
assim, a visão de ‘Norte’ como horizonte a ser alcançado e ‘Sul’ como condição a ser superada. “Os ventos
do Norte não movem moinhos....”
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presentação de retrocesso. A partir da Revolução Industrial, do século XVIII, em que se

modificou, sistemática e tecnicamente, os espaços e suas dinâmicas, em suas dimensões

materiais e simbólicas, instaurando novas relações entre os seres humanos e a natureza, em

suas diversas espacialidades e temporalidades, assistimos ao distanciamento ainda maior

nas relações entre o universo rural e urbano com a produção das mais diversas represen-

tações dicotômicas (WILLIAMS, 1989).

Ao problematizarmos a educação voltada às comunidades campesinas, encontramos

o histórico de reprodução da mesma base de valores segregadores e opressores, dentro da

própria opressão: a Europa difundiu pela ciência moderna um ideal de desenvolvimento,

progresso, urbanização e industrialização; a América Latina, tratada como consumidora

histórica desses ideais, difunde os valores urbanos-eurocêntricos, em detrimento da cul-

tura do campo. Como uma proposta problematizadora dessa condição de pensar e fazer,

encontramos na perspectiva da Educação Popular, com aporte freiriano, uma alternativa

constrúıda historicamente pelas camadas populares da América Latina, um caminho viá-

vel de contraposição e superação das situações de opressão cultural, do saber, do poder e

do ser dos povos campesinos.

O pensamento freiriano apresenta-se como plural e de repercussões que transcendem

a esfera da educação escolar, mas refere-se a uma análise filosófica e sociológica a respeito

da educação e da organização social na América Latina e África, com forte caracteŕıs-

tica de dependência, por seu histórico de colonização exploratória. Ao fazer a cŕıtica a

educação e suas relações com a opressão econômica e cultural, Freire concorda com a de-

núncia das análises cŕıtico-reprodutivistas5 sobre a escola e a função da escolarização para

as camadas populares e aponta um campo de possibilidades para construção de outros

processos educativos de caráter organicamente populares, por meio também da educação

escolar, superando as fatalidades das referidas análises da década de 1960 (SCOCUGLIA,

2006), e incorporando a reflexão sobre educação no centro do processo de “descolonização

das mentes”.

Por tudo isto é que, para os colonizados que passaram pela alienante experi-
ência da educação colonial, a “positividade” desta educação ou de alguns de
seus aspectos só existe quando, independentizando-se, a rejeitam e a superam.
Quando, assumindo com seu povo, a sua história, se inserem no processo de
“descolonização das mentes”, a que faz referência Aristides Pereira; processo
que se alonga no que Amı́lcar Cabral chamava de “reafricanização das menta-
lidades” (FREIRE, 1978, p. 16)

5Nos referimos as análises cŕıtico-reprodutivistas como as que tinham o caráter de denunciar a função
de reprodução social da escola pública de reprodução da sociedade capitalista. Assim, temos as obras
de Althusser sobre a escola como reprodutora da ideologia do Estado burguês e capitalista. Bourdieu
e Passeron, sobre a violência simbólica e formação de habitus ligado a cultura capitalista pela escola
pública. Establet e Baudelot sobre a cŕıtica a escola dualista dentro de um mesmo sistema educativo,
uma que forma um determinado grupo social para o trabalho manual e fabril e outra que forma para o
trabalho intelectual e ensino propedêutico, aprofundando as desigualdades escolares, sociais e produtivas.
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Para Freire (1978), a superação da educação colonial e alienante é posśıvel pela

‘independentização’ dos processos que geram dependência subjetiva e superando-os pela

assunção coletiva de sua história, como processo de ‘descolonização das mentes’. A produ-

ção freiriana aponta para o que hoje é chamado de decolonialidade. A discussão decolonial

analisa as repercussões sociais na América Latina, África e Ásia da colonização, na contem-

poraneidade, relacionando os processos de colonização e construção da dependência como

consequência não apenas do modo de produção capitalista, mas também da instituição

de uma epistemologia da modernidade. Essa epistemologia reforçou no âmbito cient́ıfico

as repercussões simbólicas do campo econômico e social, fortalecendo uma subjetividade

coletiva atrelada a hierarquias de validade cientifica, em que não apenas o conhecimento

da periferia do mundo, periferia-Sul, foi negado, mas os processos, culturas e os próprios

grupos sociais que atrelassem sua identidade a esse universo.

A modernidade ao proclamar para si a extrema racionalização do mundo e dos

critérios de cientificidade, dividiu o mundo entre produtores e consumidores de ciência.

Aprofundou o abismo existente entre diferentes contextos de saberes e hierarquizou seus

os critérios de validação. Esse processo de supervalorização do saber cient́ıfico constitui “o

etnocentrismo cient́ıfico”ou“epistemićıdio” (SANTOS; MENESES, 2009), como processo que

desabilita os demais saberes, por não se submeterem a razão matemática, classificatória

e, pretensiosamente, neutra, no qual se busca as “verdades universais”, passando a serem

vistos como formas distorcidas da realidade. O pensamento moderno na ciência consolidou

a colonialidade do pensamento social na América Latina ao negar a originalidade, autenti-

cidade e validade de nossa produção. A colonialidade do pensamento cient́ıfico na América

Latina subjugou nossa produção e nossa representação social, assim, os grupos diversos

que constituem a América Latina (ind́ıgenas, quilombolas, camponeses, dentre outros)

também foram subvalorizados pela mesma lógica. Para Assis (2014) essa colonialidade

agiu em duas frentes:

A colonialidade do saber se relaciona com a epistemologia e suas formas de
reprodução de regimes de pensamento, enquanto a colonialidade do ser se refere
à experiência vivida de colonização e seus impactos na linguagem e na visão de
mundo dos povos colonizados (ASSIS, 2014, p.615)

Vemos pela definição da colonialidade, que a colonização, além de ter gerado a desi-

gualdade econômica entre centro e periferia, Norte e Sul, Europa e América Latina, tam-

bém contribuiu para que, pela matriz de pensamento hierarquizado moderno, a diversidade

dos grupos sociais que constituem a América Latina criassem uma autorrepresentação de

inferioridade e também encarassem nossa diversidade cultural como elemento a ser negado

e homogeneizado, tendo como referência o padrão europeu urbanidade e mercado. Essa re-

lação do saber e do ser, que forma a estrutura hegemônica e central da relação de poder da

colonialidade, mesmo em contextos considerados descolonizados economicamente, conduz
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a desconstrução de identidades locais e assunção crescente de valores e padrões exteriores

incogruentes com a diversidade de contextos e arranjos sociais dos grupos populares.

Walsh et al. (2002) e Quijano (1997),(2002), tratam da relação saber e poder na

América Latina, e partem da cŕıtica a criação de redes de dependência, que nos fazem

viver em um contexto colonial, mesmo sendo descolonizados. Para Quijano (2002) a rela-

ção saber-poder é parte integrante da relação mais ampla e hegemônica entre dominação,

exploração e conflito da existência social e seu controle no âmbito subjetivo e intersub-

jetivo, de seus recursos e seus produtos. Tem se concretizado na esfera mundial, com “o

eurocentrismo como forma hegemônica de controle da subjetividade/intersubjetividade,

em particular no modo de produzir conhecimento” (QUIJANO, 2002, p. 04). Na América

Latina o poder da imposição cultural europeia foi marca de nossa exploração colonial dos

territórios, dos recursos naturais, das vidas, das culturas, dos conhecimentos, das identi-

dades. Essa cŕıtica é que vemos mais presente nos escritos de Freire, que em suas primeiras

produções, “Educação como prática de liberdade”, anunciava a necessidade da transição

de consciência ingênua a uma consciência cŕıtica, para analisar nossos contextos limitados

de democracia pela imposição poĺıtica, econômica e cultural da opressão.

A Educação Popular, no contexto de cŕıtica a colonialidade, tem sua construção

histórica alinhada a uma pluralidade de ações de diversos grupos sociais, durante a dé-

cada de 1960, em que havia um contexto de efervescência cultural e poĺıtica proṕıcia ao

desenvolvimento de uma ação cultural de valorização do popular (STRECK, 2012)6. A re-

lação central constrúıda pela perspectiva da Educação Popular é a da cultura e educação,

reorientando o olhar para os grupos populares com vistas a sua legitimação no processo

6Consoante Paludo (2006), as influências que orientaram a consolidação da Educação Popular partiram
de grupos ligados a setores da Igreja Católica, dos movimentos sociais na luta por libertação e, entre
outros, tendo como suporte teórico a ideologia marxista. A autora também cita alguns eventos que foram
fundamentais para a construção dessa perspectiva educativa, tais como: o Conćılio Vaticano II (1965);
documentos de Medelĺın e da Teologia da Libertação (1968); as experiências de Paulo Freire (1960);
a Revolução Cubana (1959) e Nicaraguense (1979); o pensamento marxista que fortaleceu a sociedade
civil latino-americana e sua luta pela construção de um poder popular. No Brasil, Paulo Freire inicia
sua construção teórico/prática sobre a educação das camadas populares, que demarca essa mudança
de concepção/ação com as experiências de referências na educação de adultos e todo o movimento de
valorização da cultura popular com as atividades do Centro Popular de Cultura (CPC), a Ação Popular,
os Movimentos de Cultura Popular (MCP), o Movimento de Educação de Base (MEB), a Campanha de
Pé no Chão também se Aprende a Ler, no Rio Grande do Norte, e a Campanha de Educação Popular
(CEPLAR) na Paráıba - todos iniciados na década de 1960 e inspiradas na ideias de Freire - dentre
outras experiências espalhadas pelo Brasil, as quais atribúıram às camadas populares um novo valor e
outra importância no processo de modificação das estruturas sociais, considerando seu contexto social,
suas necessidades e sua capacidade de mobilização. Essa dinâmica também foi se delineando em vários
campos de investigação cient́ıfica, principalmente das Ciências Sociais, que instigava propostas e ações
para mobilização dos sujeitos em busca de mudanças estruturais na sociedade e na luta pelos seus direitos.
Gohn (2009) destaca os principais autores que se propuseram aos estudos cŕıticos das Ciências Sociais e
que contribúıram para os Programas de Educação Popular, especialmente das décadas de 1950 e 1960:
Florestan Fernandes, Octavio Ianni, Isaura Pereira de Queiroz, Antonio Cândido, Fernando Henrique
Cardoso e Celso Furtado, dentre outros nomes que marcaram sua importância histórica no peŕıodo em
que a Educação Popular constrói seu pensar e suas ações, em um processo gradativo e conflitual, no qual
passa a caminhar e fazer-se com os seus sujeitos.
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de transformação das estruturas sociais excludentes herdadas pelo nosso processo de co-

lonização. Ao longo de sua história de insurgência, a Educação Popular foi assumindo

contornos e finalidades distintas de acordo com as demandas dos grupos sociais, que se

mobilizavam para compreensão de seus mundos sociais e para definição de estratégias de

luta.

Entre a unificação da luta por humanização da sociedade, da década de 1960, a

separação com o Estado e com as ações oficiais durante o contexto de golpe civil-militar

de 1964 a 1985, em que enfrentou forte repressão de suas bases, e o momento de rede-

mocratização do páıs a partir de 1985, diversificando suas lutas, fez com que a Educação

Popular vivenciasse um momento que foi chamado de refundamentação (STRECK,2012;

WANDERLEY,2010)

E essas novas relações sociais se dão numa gama muito variada. No meu enten-
der passam por elementos que, anteriormente, nos anos 60, não eram considera-
das e que, hoje em dia, estão muito ligadas aos movimentos: movimento negro,
movimento de mulheres, movimento de homossexuais, movimento ecológico...
Esses movimentos dão uma nova tonalidade à própria situação de transforma-
ção social (GARCIA, 1988, p. 10).

O redirecionamento e diversificação das lutas e dos movimentos, dos espaços e de

sujeitos, garantiram à Educação Popular uma multiplicidade de ações sistematizadas ou

não, com caracteŕısticas distintas e complexas, mas que se entrelaçam a partir de sua

intencionalidade transformadora, expressando “diferentes modalidades e tipos de ação que

podem ir desde uma maior informalidade até ser parte de uma poĺıtica pública oficial”

(HOLLIDAY, 2006a, p. 235). Assume caracteŕısticas, modalidades e dimensões diversas,

afirmando sua flexibilidade de acordo com os sujeitos e os contextos envolvidos, fazendo

interagir ações em variadas escalas e organizações.

Com a diversificação das lutas e demandas sociais, a educação popular se vê frente ao

desafio do reflorescimento: novas lutas, novos espaços, novos sujeitos, novas organizações.

Novas formas de agir, integrando e sendo fortalecida por diferentes lutas na unidade do

projeto formativo de transformação social. Portanto, uma prática educativa que não está

engessada temporal e espacialmente, fechada em si mesma, conformada com o referencial

anaĺıtico-conceitual constrúıdo na década de 1960, nem moribunda, consoante perspectivas

de análise ligadas ao esfacelamento e fragmentação das lutas sociais e a incapacidade das

teorias cŕıticas fornecerem referencial anaĺıtico prospectivo 7.

Do contrário, se construindo enquanto perspectiva educativa plural, assume a dina-

micidade e a complexidade da própria vida e enfrenta os conflitos inerentes ao embate

entre a intencionalidade educativa e os espaços sociais em que desenvolve suas ações. As-

sim, o que define a Educação Popular, além do público alvo, são as suas finalidades e seus

7A esse respeito ver Santos (2007) Renovar a teoria cŕıtica e reinventar a emancipação social.
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objetivos de transformação social.

Para mim a educação popular não se define somente pelo fato de nós estarmos
trabalhando com grupos populares. Isto porque o que define fundamentalmente
a educação popular são os seus objetivos, ou, mais precisamente, o projeto
poĺıtico, ou a concepção poĺıtica que está embutida na nossa prática educativa
(PONTUAL, 1988, P. 16)

Desde seu surgimento na América Latina, a Educação Popular luta pelo espaço das

camadas populares humanizarem-se, assumindo sua própria história de opressão para lutar

por seu oposto. Nesse sentido, localizamos a reflexão/ação em Educação Popular como

integrante do pensamento decolonial. Essa ‘territorialização’ conceitual foi realizada por

Penna (2014), a respeito do pensamento de Freire, tornando o pensamento do autor como

uma construção reflexiva integrante dessa área de estudos na América Latina, destacando

as seguintes contribuições:

a compreensão dialética da relação oprimido/opressor e da relação coloniali-
dade/modernidade; o destaque da dimensão subjetiva de dominação expressa
nas ideias de “invasão cultural” e “colonização do ser”; e o argumento de que
são os mitos da estrutura opressora e do eurocentrismo que sustentam essa do-
minação cognitiva, que por sua vez é essencial à dominação material (PENNA,
2014, p. 196)

Vemos que o aporte freiriano da Educação Popular contribui com as temáticas de

cŕıtica pós-colonial e aponta categorias de análise para melhor compreensão da subordina-

ção saber-ser, na relação de poder opressiva gerada no seio de uma sociedade capitalista

desigual e colonizadora. Entre os principais conceitos da Educação Popular, de aporte

freiriano, de cŕıtica social a relação de desigualdade presente na América Latina, destaca-

mos: o de opressão, invasão cultural, desenraizamento cultural, consciência ingênua; como

conceitos de alternativas a reconstrução dessa relação saber-ser, apontamos: ação cultural,

consciência cŕıtica, diálogo, libertação, humanização, autonomia, emancipação.

Esses conceitos aparecem interligados nas obras freirianas, sendo objeto da discussão

poĺıtico-pedagógica da Educação Popular. Freire inicia sua cŕıtica social partindo da inex-

periência democrática da organização poĺıtica na América Latina, o que se deve ao fato

de termos sido colonizados e passarmos por processos arraigados de opressão em todos

os âmbitos de nossa existência (econômica, social, poĺıtica, cultural). Diante disso, um

conceito que passou a ser um dos principais de sua obra foi o de ‘opressão’.

O autor consegue apresentar uma visão sobre a opressão como uma estrutura que

transpõe grupos e camadas sociais e que se fortalece pelo poder exercido e centralizado no

grupo social, chamado comumente, de ‘elite’ sobre as camadas populares. Mas, não sendo

linear de causa e efeito, opressores x oprimidos, como pares dicotômicos da realidade so-

cial, a relação que Freire aponta é a de que a opressão faz do algoz, refém da própria



41

opressão, e das v́ıtimas, reféns duplos: da própria limitação e da vontade de se tornarem

igualmente opressores. A opressão oprime oprimidos e opressores, faz as nossas relações

desumanas, coisificadas, reforça a invasão cultural, responsável pela introjeção paulatina

dos valores de um grupo dominante em detrimento dos do seu grupo, e implica no cres-

cente desenraizamento cultural, que faz dos seres humanos cada vez mais desumanizados,

reforçadores de uma consciência ingênua sobre seu mundo e suas relações, seres humanos

reflexos e não reflexivos. Conforme śıntese encontrada na “Pedagogia do Oprimido”:

A violência dos opressores, que os faz também desumanizados, não instaura uma
outra vocação - a do ser-menos. Como distorção do ser-mais, o ser-menos leva os
oprimidos, cedo ou tarde, a lutar contra que os fez menos. E esta luta somente
tem sentido quando os oprimidos, ao buscarem recuperar sua humanidade, que
é uma forma de criá-la, não se sentem idealistamente opressores, nem se tornam,
de fato, opressores dos opressores, mas restauradores da humanidade em ambos.
E áı está a grande tarefa humanista e histórica dos oprimidos - libertar-se a si
e aos opressores. Estes, que oprimem, exploram e violentam, em razão de seu
poder, não podem ter, neste poder, a força da libertação dos oprimidos nem de
si mesmos. (FREIRE, 2005, P. 16-17)

Para Freire, a necessária superação dessa relação desigual entre opressores e oprimi-

dos deve ser vivenciada por uma ação cultural educativa, em que os sujeitos, coletivamente,

construam espaços de partilha e diálogo, em que a educação torna-se responsável pela hu-

manização dos sujeitos (oprimidos e opressores). O diálogo é responsável por vincular as

questões da realidade dos seus sujeitos, em um processo de construção de conhecimentos,

partilha de visões de mundo e reconstrução dessas visões, fortalecendo a compreensão

cŕıtica da realidade (FREIRE, 2007). Para que a educação possa ser um desses instrumen-

tos de mudança social é necessário que esse processo ocorra na permanente invenção e

reinvenção cultural e poĺıtica, tendo na construção do conhecimento um dos elementos de

desvelamento da realidade, em que ocorre a transição de uma visão ingênua da realidade

para uma cŕıtica, o que necessita não apenas de uma mudança nos conteúdos do ensino e

aprendizagem, mas no modo como esses são constrúıdos no fazer educativo.

A interação entre os diversos saberes e a realidade vivenciada pelos sujeitos que

participam dos processos educativos não ocorre sem o diálogo “este encontro dos homens,

mediatizados pelo mundo, para pronunciá-lo” (FREIRE, 2005, P. 78), pronunciar o mundo

a partir da palavra verdadeira, da práxis, superando a dicotomia estabelecida entre verba-

lismo e ativismo e buscando a interação entre ação e reflexão, “através da problematização

do homem-mundo ou do homem em suas relações com o mundo e com os homens, pos-

sibilitar que estes aprofundem sua tomada de consciência da realidade na qual e com a

qual estão” (FREIRE, 2006, p. 33).

Nesse sentido, uma forma dialógica de construir conhecimentos parte de uma relação

gnosiológica circular, na qual o sujeito cognoscente parte da realidade, em suas dimen-

sões materiais e simbólicas, relacionando com o conhecimento sistematizado, que é fruto
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das reflexões sobre a própria realidade, para conhecê-la e atuar sobre a mesma. A esse

processo Freire (2006) denomina de ciclo gnosiológico. Além disso, o ato de conhecer é

constitúıdo por esse momento inicial de produção do conhecimento e outro de conhecer o

conhecimento existente, e para que esse segundo momento seja privilegiado no processo

de ensino/aprendizagem são necessários aos sujeitos cognoscentes: “a ação, a reflexão cŕı-

tica, a curiosidade, o questionamento exigente, a inquietação, a incerteza” (FREIRE; SHOR,

2008, p. 13).

Portanto, diante das questões fundamentais da cŕıtica freiriana, apontamos que seu

pensamento e sua preocupação com a libertação da opressão e busca pela emancipação

das camadas populares, com suas ações vivenciadas na América Latina e África, podem

ser situadas na abrangência da discussão epistemológica decolonial, em que o estudo tam-

bém se territorializa ao refletir sobre processos de educação escolar com e para grupos

campesinos.

Nessa perspectiva, refletir sobre os processos contraditório que envolvem a escola do

campo prescinde considerar as condições de vida dessa população e suas relações nos ciclos

de dependência e marginalização constrúıdos, histórica e socialmente, pelos processos de

produção capitalistas. Nos referimos aos processos de marginalização exercidos do centro-

Norte sobre a periferia-Sul, mas também apontamos que essa marginalização e imposição

cultural causa uma subalternização no interior e nas interrelações dos próprios grupos

que compõem a periferia-Sul. Essa estrutura de opressão é capaz de introjetar valores e

padrões culturais externos (europeus) nas sociedades subalternizadas, fazem com que as

mesmas se identifiquem com os modos de ser e viver dos grupos opressores. A esse respeito

Freire (2005) atenta para o fato de que em uma sociedade definida pela opressão, o sonho

do oprimido é ser opressor, o que justifica, significativamente, a negação da identidade

orgânica dos grupos subalternos, pressionados, culturalmente, pela escola, ciência, mı́dia

e mercado com a imposição de valores externos.

Para Freire a relação entre processos educativos e culturais é orgânica, sendo a

premissa básica para educação popular, enfatizou a necessidade da ação educativa com

camponeses ser uma ação cultural, com v́ınculo orgânico com sua realidade. O referido

autor, em “Ação Cultural para Liberdade”, primeira edição de 1976, também critica os

processos mecanicistas, tecnicistas, economicistas pelos quais os camponeses são tratados

nos processos acŕıticos de Reforma Agrária, como meros objetos da ação, e afirma que

a implicação principal é a “minimização dos camponeses, como puros objetos da trans-

formação. Dáı que, numa tal perspectiva, de caráter reformista, o importante seja fazer

as mudanças para e sobre os camponeses, como objetos, e não com eles, como sujeitos”

(FREIRE, 2007, p.36).

Esses processos objetivam criar nos camponeses uma ‘cultura do silêncio’ que os

imobiliza, pela pressão inibidora da não atenção ou do assistencialismo e paternalismo,

presentes na relação desigual com o latifundiário ou práticas bancárias de difusão de
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tecnologias e técnicas. Com essa preocupação, Freire aponta para a reconstrução educativa

das visões de mundo e de construção e espaços de reflexão coletivas, de partilha de mundo

e assunção de si mesmos pelos camponeses, em reflexão cŕıtica e profunda da realidade

para projetar ações que superem a ‘cultura do silêncio’:

ação cultural como a entendemos não pode, de um lado, sobrepor-se à visão do
mundo dos camponeses e invad́ı-los culturalmente; de outro, adaptar-se a ela.
Pelo contrário, a tarefa que ela coloca ao educador é a de, partindo daquela
visão, tomada como um problema, exercer, com os camponeses, uma volta
cŕıtica sobre ela, de que resulte sua inserção, cada vez mais lúcida, na realidade
em transformação (FREIRE, 2007, p.52)

Para o pensamento freiriano, a proposta de educação deve ser dos grupos sociais

que vivem no campo, como sujeitos da proposta e não apenas para eles. Pela construção

teórico-prática de Freire torna-se ńıtida a preocupação com uma proposta educativa dos

camponeses, elaborada com a sua participação e mediante sua realidade sócio-cultural,

em um processo de amadurecimento do protagonismo popular, do autorreconhecimento,

da autonomia e da emancipação. Em um processo coletivo de libertação das condições de

opressão, em busca da crescente humanização.

Em 1977, Freire publica ‘Cartas à Guiné-Bissau’, com as cartas que Freire escreveu

ao Comissário de Educação e à Comissão Coordenadora dos trabalhos de alfabetização em

Bissau, ainda durante a execução da proposta dos processos educativos de camponeses, em

que registra desafios e belezas da experiência de horizontalidade dialógica na problema-

tização das questões agrárias e exploração vivenciadas por esse grupo. Dentre os maiores

desafios mencionados estavam a luta coletiva pela superação das dores da colonização e

das maiores belezas situavam-se os momentos dialógicos da esperança e da organização

coletiva na luta pela libertação. O desafio de reconstrução de Guiné-Bissau, após o 25 de

abril de 1974, em que os portugueses abandonaram um páıs arrasado pela guerra, mas

nem por isso destitúıdo de sua cultura e sua história (FREIRE, 1978).

Com as experiências espalhadas pela América Latina e África, refletindo sobre pro-

cessos educativos de libertação e humanização, principalmente, com camponeses, Freire

teoriza sobre os prinćıpios da educação popular como uma educação de autenticidade das

camadas populares que lutam para libertar a sociedade da opressão, libertando-se, mutu-

amente, opressores e oprimidos. Nessa perspectiva, a Educação Popular surge como uma

cŕıtica profunda aos processos de invasão cultural, pela opressão da colonização, e como

teorização das práticas de educação e de conscientização dos grupos e camadas populares

na América Latina. Uma reflexão/ação oriunda de nossos desafios coletivos, uma educa-

ção constrúıda com as pessoas das camadas populares e não uma doação de saberes. Essa

perspectiva criticou e buscou superar os processos de dominação cultural e imposição do

poder, intercâmbiando elementos, construindo o novo em um processo material e sim-

bólico que desafia a racionalidade moderna institúıda, constituindo e aprofundando uma
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crise de percepções que nega a nossa inferiorização mundial, para superar as condições de

assimetria sociais e buscando a reabilitação das camadas populares da América Latina.

Partimos do pressuposto de que a construção de uma Educação do Campo e de

uma Escola do Campo, é uma luta popular pela libertação da opressão e exploração que

configura as relações presentes nesse território. Uma aplicação concreta da Pedagogia

do Oprimido de Freire, que é Educação Popular. Conforme Silva Silva (2009, p. 382), “a

Educação do Campo pode ser considerada uma das realizações da Pedagogia do Oprimido

e pertencente à tradição pedagógica decorrente das experiências de Educação Popular na

América Latina”. Diante desse debate e considerando as diversas formas de conceituação

da Educação do Campo, elegemos o referencial da Educação Popular como fundamento

da perspectiva que queremos defender. Nas palavras de Streck (2012):

A educação popular está umbilicalmente vinculada com os movimentos sociais
populares. Ela é uma pedagogia do movimento no sentido de se integrar às
lutas de quem busca construir novos territórios para viver e conviver. Por isso
a educação popular é cada vez mais uma pedagogia ind́ıgena, uma pedagogia
feminista, uma pedagogia negra, uma pedagogia dos sem-terra e sem-teto. Mas
ela é também uma pedagogia em movimento na medida em que dificilmente ela
se deixa enquadrar em esquemas teóricos clássicos. Ela corresponde a diversi-
dade de tempos e de culturas que constituem o campo das práticas educativas
(STRECK, 2012, p. 192).

A Educação Popular nos fornece uma mobilidade conceitual pelo reconhecimento

histórico das lutas e da identidade dos diversos grupos que constituem a luta popular

por justiça social e construção de um outro mundo posśıvel, por ser constrúıda não como

doação, mas pela escolha e mobilização do grupo participante contra os que invisibilizam

suas lutas e invadem culturalmente.

Quando nos referimos ao campo e a educação voltada a essas populações, observamos

que a Educação Rural foi um desses processos em que se difundiram valores urbanos

como superiores ao universo cultural dos sujeitos do campo, vivenciando o que Freire

denominou de “invasão cultural”. Freire (1983, p. 173) concebe a invasão cultural como

“a penetração que fazem os invasores no contexto cultural dos invadidos, impondo a estes

sua visão de mundo, enquanto lhes freia a criatividade, inibe sua expansão”; uma invasão

como forma de controle, desenvolvendo-se de maneira tão natural que os “invadidos” não

percebem a adesão à prática do“invasor”, e vão, paulatinamente, introjetando, assimilando

e assumindo a cultura do outro (europeia), e desprezando a sua, vendo-a como inferior,

reconhecendo e reafirmando a superioridade desse outro.

A educação para as populações campesinas foi tratada, historicamente, como uma

temática marginal, recebendo a atenção mais precarizada em relação a educação da ci-

dade, além disso, quando atendia alguma comunidade rural transmitia valores urbanos.

Esses valores urbanos estavam arraigados da visão europeizada de progresso, que respon-

sabilizava a industrialização e a crescente urbanização pelo desenvolvimento econômico e
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técnico-cient́ıfico, deixando em subordinação todas as caracteŕısticas sociais, econômicas

e culturais atreladas aos espaços agrários, sobretudo, aqueles de experiências econômicas

e sociais locais, que se diferenciam dos modelos agroindustriais. Também agudizou as con-

sequências do nosso próprio histórico de colonização, caracterizado pela violência e pela

expropriação agrária e cultural, que fizeram nossas populações do campo sofrerem com

a elevada concentração de terras e pelos conflitos gerados por questões agrárias e pelas

representações sociais de atraso e inferiorização (FERNANDES, 1999).

O grupo campesino foi alvo da colonialidade histórica, do saber e do ser, com perda

do território, etnoćıdio e epistemićıdio. Assim, uma primeira contribuição da reflexão da

educação popular para os processos de construção de uma escola do campo é a denúncia

da relação opressão que predomina no contexto popular, e ao mirarmos diretamente para

as populações pobres camponesas, vemos essa opressão na relação cidade e campo, como

resultado da imposição centro-Norte sobre a periferia-Sul, e no próprio contexto agrário,

a relação de opressão entre agronegócio e agricultura familiar de base agroecológica, como

complexificação da opressão Sul-Sul.

A relação campo e cidade se tornou mais complexa no pós-Revolução Industrial, em

que o centro da produção de mercadorias passou a ser a cidade e não mais o campo, a

produção agrária passou a ser encarada como mercadoria da produção industrial. Essa

visão já existia em todo processo de colonização, com a exploração desordenada de nossas

riquezas naturais, uma apropriação mercantil de nosso território (ASSIS, 2014). Porém,

nessa modificação advinda da industrialização da função econômica do campo, esse passou

não só a ser tratado como mercadoria, como desvalorizado em seus aspectos culturais de

forma muito mais profunda. A junção desses elementos, contribúıram para um tratamento

cada vez mais dicotômicos entre esses espaços: ao rural se impõe ideias românticas de id́ılio

e inocência, ou de forma positivista, como espaço a ser urbanizado e mecanizado para

garantir a máxima produção agrária; e a cidade, pelas mesmas bases, respectivamente,

como lugar de ambição, crescimento, luz e comunicação, ou como centro de realizações,

de desenvolvimento, da industrialização, do progresso, da ciência (WILLIAMS, 1989).

Essa predisposição de condicionamentos econômicos, culturais e cient́ıficos, de apoio

às transformações sociotécnicas a serem efetivadas no campo, afim de atender as exigências

de máxima produção no contexto agrário, contribúıram para a disseminação da Revolução

Verde, em fins da década de 1950 e ińıcio de 1960. De acordo com Caporal (2009), a

Revolução Verde, como processo de difusão do uso de insumos qúımicos sintéticos para o

aumento da produção agŕıcola, se justificou diante da promessa de aumento substancial

da produção de alimentos para evitar um colapso no sistema de distribuição de alimentos.

Esse foi o incentivo decisivo para a crescente invasão do agronegócio e suas formas de

produção monoculturais e degradantes do ambiente, natural e social, expropriando não

apenas o território e os recursos naturais da agricultura familiar de base agroecológica,

mas também, o trabalho, os jeitos de produzir, a diversidade da produção e de culturas.
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O ataque das grandes empresas do setor agrário, desde a disseminação da Revolução

Verde está na biodiversidade como grande ameaça ao desenvolvimento capitalista, que,

contando com o apoio e chancela da ciência, estende a colonização monocultural dos

cultivares e sementes, pela modificação genética e possibilidade de patentes, fazendo dos

camponeses reféns do mercado de sementes, sem autonomia de plantar, escolher suas

sementes e reproduzir, conforme cŕıtica feita por Shiva 8:

O controle pela semente já havia sido realizado com o uso de qúımicos na
Revolução Verde. Hoje, com a introdução da semente h́ıbrida e da semente
patenteada, há uma colonização ainda mais profunda. A natureza da semente é
se reproduzir, e todas as tecnologias e truques juŕıdicos do mundo estão sendo
aplicados para impedir que a semente se reproduza e para fazer com que os
agricultores não possam guardá-la, tendo de comprá-la todos os anos.

A colonialidade no campo, pela ciência e pelo interesse do capital, difundiu a ideia

de que o campo carecia de assistência técnica para doação de conteúdos técnico-cient́ıficos

convencionais, aos modos da ciência moderna, na tentativa de elevar a produtividade.

Desse modo, os agricultores eram ‘vasilhas’ a serem enchidas de novos tipos de conheci-

mentos. Essa cŕıtica é a tônica de toda a reflexão do livro de Freire ‘Extensão ou Comu-

nicação’, com primeira edição de 1969, em que relata a experiência de acompanhamento

de ações de extensão com camponeses chilenos. Nesse livro, Freire questiona o termo ex-

tensão e coloca que o papel desse profissional é o de educar e se educar no processo de

confrontação da realidade com camponeses, mas que ao educador-extensionista não cabe a

propaganda e ‘sloganização’ do mundo, com ideias a serem compradas pelos camponeses,

porque não as possui, como se esses não tivessem a capacidade de pensar nas soluções de

seus próprios problemas. A Extensão-Comunicação deve, sobretudo, servir como processo

de conscientização e assunção da humanização:

Por tudo isto, o trabalho do agrônomo não pode ser o de adestramento nem
sequer o de treinamento dos camponeses nas técnicas de arar, de semear, de
colhêr, de reflorestar etc. Se se satisfizer com um mero adestrar pode, inclusive,
em certas circunstâncias, conseguir uma maior rentabilidade do trabalho. En-
tretanto, não terá contribúıdo em nada ou quase nada para a afirmação dêles
como homens mesmos (FREIRE, 2005, p.49).

Essa é, sem dúvidas, mais uma contribuição do pensamento decolonial freiriano para

os processos de Educação do Campo, a reflexão sobre a assunção da humanidade, a hu-

manização, que só é alcançada por uma relação dialógica e não de doação e adestramento.

Os processos de extensão tecnológica atreladas a Revolução Verde contribúıram para um

processo, paulatino, de invasão cultural nos modos de entender e produzir com a terra,

8 Entrevista cedida a Folha de São Paulo, em 13 de maio de 2001. Dispońıvel em
http://www1.folha.uol.com.br/folha/especial/fj1305200116.htm, acesso em out. 2017.



47

feriram a autorrepresentação dos grupos camponeses, que assumiram, não sem inadequa-

ções, a ideia de que só se produz no campo com insumos sintéticos, ou seduzidos pelo

valor do salário, uma dimensão não presente como identidade do trabalho camponês, os

grupos passaram a vender sua força de trabalho para o agronegócio e a monocultura.

Na esteira das pressões culturais e econômicas sofridas pelos camponeses, como re-

presentação da capacidade dos grupos sociais se organizarem, resistirem e recriarem seus

mundos sociais, vemos surgir a Agroecologia 9 como práxis de reestabelecimento do grupo

camponês com seu universo cultural e de trabalho. Partindo da cŕıtica ao ideal de desen-

volvimento atrelado as formas de produção do capitalismo industrial, chancelados pela

ciência moderna, e sua esquizofrênica busca por eficiência e eficácia na produção, a Agro-

ecologia encara o desafio de propor uma lógica mais humana e de sustentabilidade econô-

mica, poĺıtica, social, territorial, cultural, ecológica, tecnológica, cient́ıfica e ética para a

vivência do desenvolvimento no campo, que respeite tanto os ecossistemas preservadores

dos recursos naturais, quanto os ecossistemas agrossistemas (unidades produtivas).

Trata-se de uma nova abordagem que integra os prinćıpios agronômicos, eco-
lógicos e socioeconômicos à compreensão e avaliação do efeito das tecnologias
sobre os sistemas agŕıcolas e a sociedade como um todo. Ela utiliza os agro-
ecossistemas como unidade de estudo, ultrapassando a visão unidimensional -
genética, agronomia, edafologia - incluindo dimensões ecológicas, sociais e cul-
turais. Uma abordagem agroecológica incentiva os pesquisadores a penetrar no
conhecimento e nas técnicas dos agricultores e a desenvolver agroecossistemas
com uma dependência mı́nima de insumos agroqúımicos e energéticos exter-
nos. O objetivo é trabalhar com e alimentar sistemas agŕıcolas complexos onde
as interações ecológicas e sinergismos entre os componentes biológicos criem,
eles próprios, a fertilidade do solo, a produtividade e a proteção das culturas
(ALTIERI, 2004, p. 23).

A Agroecologia aparece como uma abordagem cient́ıfica e prática, portanto de cará-

ter praxiológico, para construção de processos mais humanos de produção no campo, de

trabalho e ecologicamente viáveis, elementos não respeitados pela agricultura moderna.

Para Siliprandi (2009), a fundamentação da agroecologia enquanto ciência vem de três

correntes de pensamento: a agronômica, a sociológica e a ind́ıgena/camponesa.

A vertente agronômica, da própria agronomia, com as preocupações de Altiere e Gli-

essman (Califórnia), no entendimento do agrossistema como objeto da teoria agroecoló-

gica, e nessa vertente inclúımos também a repercussão do pensamento da austro-brasileira

9Atualmente, com as cŕıticas ao processo chamado de Revolução Verde, os modos de produção capi-
talistas de atendimento ao mercado no contexto agrário cooptam conceitos utilizados pela Agroecologia,
para se fazer mais limpo e sustentável em contexto de crise ambiental, porém sem a preocupação de mu-
dança social, apenas com a sloganização e mascaramento das relações desiguais que provoca no campo.
Caporal (1998) chama esse processo de cooptação de ‘esverdeamento do capitalismo’, em que os conceitos
são apenas discursos vazios de tecnocratas e com preocupação de um marketing social que afaste posśı-
vel ‘clientes’. O centro da relação continua o aumento da produção, com um ‘modismo’ de preocupação
ambiental. Conforme propagandas que circulam na grande mı́dia aberta nacional: “Agro é Pop”, “Agro é
Tec”, “Agro é Tudo”.
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Primavesi (2006), que desenvolveu estudos na área da recuperação de solos degradados

e sua compreensão de solo como organismo vivo, como contribuições a corrente agronô-

mica. A corrente sociológica recebeu as contribuições de Guzmán (Espanha), entre outros

pesquisadores, mediante a análise de trabalhos de cooperativas rurais na Andaluzia. Por

fim, a corrente ind́ıgena/camponesa, vinculada aos movimentos sociais, principalmente do

México, com Vı́tor Toledo e Enrique Leff (SILIPRANDI, 2009)10.

Essas concepções teóricas se desenvolveram paralelamente às lutas sociais ru-
rais em curso em diferentes páıses, naquele peŕıodo, que questionavam a vali-
dade das propostas da Revolução Verde. Em várias regiões do mundo, homens
e mulheres do campo (agricultores pobres, assalariados rurais e sem-terras)
organizavam-se para exigir o acesso à terra por meio de Reformas Agrárias;
em outras, comunidades camponesas e ind́ıgenas resistiam à desestruturação
das suas economias, baseadas na produção familiar, provocada pelo avanço da
modernização. Grupos de agricultores e agricultoras implantavam experiências
alternativas de produção e de comercialização de seus produtos, tendo como
prinćıpios a recuperação ambiental e processos coletivos de organização. Os
teóricos da agroecologia desenvolveram as suas pesquisas em estreita colabora-
ção com esses atores sociais, o que marcou, desde o ińıcio, os temas estudados,
os objetivos e os métodos de análise dessas novas teorias (SILIPRANDI, 2009, p.
103-104).

Mesmo tendo contribuições plurais e de diversas partes do planeta, a preocupação

estava na proposição de soluções a longo prazo a crise sistêmica implantada pelo modelo

de produção agrária moderna. Além disso, a Agroecologia, pensada a partir da América

Latina e demais páıses colonizados da África e Ásia, assume feições de caráter poĺıtico mais

evidentes, de não apenas ressaltar a crise ecológicas ligada ao desenvolvimento capitalista,

mas de retomar a vinculação orgânica entre os modos de produzir e os contextos culturais

que produzem, revalidando grupos que ficaram a margem da ideia moderna de desenvolvi-

mento. A Educação Popular no Brasil favoreceu a disseminação da reflexão agroecológica

a partir dos trabalhos da Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), ao atender camponeses

perseguidos pela ação dos militares buscaram novas formas de organização coletiva, en-

contrando nesse espaço estudantes de agronomia e técnicos em extensão rural, favorecendo

a construção um novo ambiente sociotécnico 11 (SABOURIN, 2009) de discussão dos rumos

da reflexão/ação com camponeses e a construção de outras tecnologias em confrontação

com as tecnologias convencionais da modernidade.

10 Siliprandi (2009) também afirma ser contribuições para o nascimento da reflexão agroecológica,
teorias que se desenvolveram durante o século XX: a agricultura biodinâmica, do austŕıaco Rudolf Steiner,
na década de 1920; a agricultura orgânica, de trabalhos desenvolvidos na Índia desde a década de 1930;
também da década de 1930 o súıço Muller e o alemão Rush defenderam uma agricultura biológica; seguidos
por franceses, na década de 1970, Lamaire, Boucher e Aubert; e na década de 1930 anida difundia-se
propostas de agricultura natural com os japoneses Okada e Fukuoka.

11O termo ambiente sociotécnico é utilizado em referência a Sabourin (2009), como espaço de encontro
e de diálogo entre camponeses em que pode ser partilhado problemas e posśıveis alternativas. O ambiente
sociotécnico é parte integrante das redes sociotécnicas de reciprocidade.
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Foi a partir da valorização de ambientes de organização sociopoĺıtica criados
pela CEB que o movimento social do campo no Brasil incorporou os precei-
tos da educação popular, e, ao discutir a realidade local dos camponeses e seus
modos de produção, deu os primeiros passos na construção do enfoque agroeco-
lógico, propondo alternativas ao modelo hegemônico de produção agroindustrial
(SOUSA, 2017, p. 634).

Nessa mesma vertente, defende Siliprandi (2009) a respeito da contribuição da

Educação Popular na América Latina para as ações de difusão de valores agroecológicos

entre camponeses:

No intuito de mostrar como se efetivariam essas propostas em contextos con-
cretos, Altieri e Yurjevic (1989) trazem como exemplo projetos de desenvolvi-
mento rural com enfoque agroecológico levados adiante por organizações não-
governamentais na América Latina. Nestes projetos utilizavam-se tecnologias
sustentáveis para aumentar a produtividade agŕıcola (em um contexto de se
buscar uma maior eficiência no uso dos recursos), como forma de enfrentar a
pobreza rural. Utilizavam-se metodologias participativas, originárias da educa-
ção popular, fortalecendo a organização e a identidade étnica do campesinato
(SILIPRANDI, 2009, p. 110);

A Agroecologia passa a ser um caminho viável de reflexão para a superação do tema

recorrente e de unificação das lutas de camponeses na América Latina, a pobreza rural
12, provocada pelas desigualdades e pressões econômicas nas comunidades camponesas. A

Agroecologia institui-se como território de insurgência para promoção de novas racionali-

dades, metodologias, tecnologias, afetividades e valores nas comunidades camponesas.

As comunidades camponesas, como entendemos nesta pesquisa, aparece em confor-

midade com o pensamento de Sabourin (2009), fundamentando-se em Mendras, que, por

sua vez, retoma apontamentos de Chayanov, ao apresentar cinco caracteŕısticas persis-

tentes que as identificam: autonomia relativa em relação a sociedade global; a impor-

tância estruturante do trabalho familiar e do grupo doméstico; diversificação do sistema

econômico, de caráter misto, em parte autônomo ao mercado parte integrado; relações de

interconhecimento e mediações entre sociedade local e sociedade global 13. Essas caracte-

ŕısticas embora representem algumas ideias clássicas relativas ao conceito de campesinato

tem relação direta com a construção histórica desse grupo social e das condições de en-

frentamento econômico e cultural desse grupo, frente as opressões (WANDERLEY, 1999).

Essas caracteŕısticas marcantes das comunidades camponesas garantem, simultane-

12Sobre essa identidade comum de pobreza rural dos grupos camponeses na América Latina, ver
SOLER ROCA, Miguel. Acerca de la educación rural, impressiones de viaje. Santiago de Chile:
UNESCO/OREALC. 1991.

13Para demais detalhamentos sobre as caracteŕısticas das comunidades camponesas ver ((WOLF, 1976)):
WOLF, Eric R. Sociedades Camponesas. 1976, em que trata da temática camponesa a partir da existência
dos fundos de existência. Ver também: SHANIN, Teodor. Campesinos y Sociedades Campesinas. Fondo de
Cultura Económica, México, 1979, com a cŕıtica da desintegração do campesinato frente a modernização,
industrialização e urbanização.
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amente, seu caráter contraditório de resistência e de integração, mesmo que desigual, nos

processos econômicos. Para explicar essa contradição, Sabourin (2009; 2011) encontra res-

paldo na teoria da reciprocidade. Para o autor, a reciprocidade, ampliando a teoria da

dádiva de Mauss 14, não é apenas o valor de base das relações nas comunidades tradicionais

em que implica troca e a dependência, realizadas de forma hierárquica e para satisfação

de interesses privados do chefe ou do patriarca do grupo, mas como prinćıpio de economia

das comunidades camponesas do Nordeste brasileiro:

Na verdade, a economia da reciprocidade, há de fato uma produção material
gerada pela economia doméstica e pelas formas de reciprocidade produtiva
(ajuda mútua, manejo compartilhado de recursos, de saberes, etc.). Mas estas
prestações e relações econômicas dependem de estruturas de reciprocidades
mais ou menos institúıdas que, quando são equilibradas ou simétricas, dão
origem a produção de valores materiais de uso ou de serviços, bem como valores
humanos e afetivos (SABOURIN, 2009, p. 57) 15.

A reciprocidade como identidade das comunidades camponesas não estabelece uma

relação diametralmente oposta ao mercado de troca mercantil, mas aparece como um ele-

mento insurgente e conciliador entre a liberdade individual e a justiça social: “a noção

de reciprocidade permitiria (aliás permite) re-atualizar o problema da conciliação entre

liberdade individual e justiça social” (SABOURIN, 2011, p. 32). Essa visão aponta para

caminhos a serem trilhados na partilha da produção da existência camponesa atrelada

a construção de valores éticos e afetivos de fortalecimento da identidade desse grupo,

permitindo o desenvolvimento da autonomia desse grupo, tratado pelas poĺıticas cliente-

listas por uma reciprocidade assimétrica, aprofundando a marginalização e a cultura de

dependência, a “privatização da dádiva”.

As estruturas da reciprocidade como Sabourin (2009; 2011) são reforçadas pelas con-

figurações 16 sociotécnicas de cada comunidade, seus modos de produzir, suas inovações

e suas formas de redistribuição. Essas estruturas de reciprocidade, ao reforçarem relações

mais amplas comunitárias e grupais e de partilha de poder simétricas, conseguem desen-

volver valores associados a confiança, solidariedade, responsabilidade, respeito e cuidado,

como valores de consciência mais coletiva e que contribuem para a produção e comparti-

lhamento de valores comprometidos com o bem comum.

Diante da demanda de fortalecimento das estruturas sociotécnicas, a Agroecologia

14Para maiores análises sobre o pensamento de Mauss ver LANNA, Marcos. Notas sobre Marcel Mauss
e o Ensaio sobre a Dádiva. In: Revista de Sociologia e Poĺıtica, no 14: 173-194, jun. 2000.

15O autor ainda caracteriza tipos de reciprocidade, com base em Charbal, pela estrutura de reprodução
de poder em assimétricas e simétricas. Assimétricas as relações que tem por base a hierárquica e a
desigualdade de poder, as simétricas as que são realizadas através relações entre pares e grupos igualitários
e solidários. Também distingue tipos distintos de relações rećıprocas pelo envolvimento de atores sociais:
binária, ternária, estrela, partilha, centralizada, generalizada.

16O uso do termo configurações em Sabourin (2009), é utilizado em referência a Elias, obra Lógicas
da exclusão, original de 1965.
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como via de fortalecimento de reciprocidade camponesa, assume o compromisso de difun-

dir a inovação técnica no contexto rural, mediante outro compromisso com o desenvol-

vimento local, não reproduzindo as relações desiguais, mas incorporando o compromisso

poĺıtico com a ética, os grupos sociais, a ecologia, os territórios, a economia. A inovação

técnica no contexto rural é tão mais invisibilizada quanto maior as pressões institucionais

e culturais dos modelos dominantes de mercado, poĺıticas, saber e poder. Além disso,

o caráter individualizado das inovações, servindo às famı́lias e não a outros grupos de

agricultores, contribuem para essa invisibilidade. É nessa configuração que assumimos

como segundo elemento insurgente, que serve a construção da autonomia camponesa e

contraposição ao desenvolvimento capitalista a noção de tecnologia social.

As Tecnologias Sociais (TS) partem da cŕıtica a Tecnologia Convencional (TC) que

aprofunda as desigualdades técnicas e as possibilidades de desenvolvimento entre os grupos

por serem produzidas e distribúıdas por grandes empresas. O caráter poĺıtico de defesa da

TS surge como movimento de reconstrução das possibilidades sociais e democratização do

desenvolvimento. Para isso faz necessário fortalecermos as pesquisas na área. Segundo da-

dos apresentados por Dagnino (2014), apenas 2% do financiamento de pesquisa no Brasil

vai para pesquisa sobre Tecnologias Sociais. O autor remete que a divisão do orçamento

para pesquisa representa a força do que o produto vai significar de retorno financeiro.

Assim, das pesquisas no Brasil, temos os seguintes atores de pesquisa: empresas, comuni-

dades cient́ıficas, o próprio governo e movimentos sociais; e a seguinte divisão dos gastos:

“40% vão para a P&D na empresa, 37% para os programas de interesse do próprio governo,

21% para a comunidade de pesquisa e 2% para a TS” (DAGNINO, 2014, p. 16).

Fortalecer a produção de conhecimento em Tecnologias Sociais, que remetem, di-

retamente, a possibilidade de criatividade e reinvenção das redes sociais de produção

sociotécnica torna-se um desafio para a construção de horizontes de atuação com os gru-

pos populares do campo, dentre esses, grupos camponeses. A Tecnologia Social aparece

na contramão do desenvolvimento imperialista e das relações de imposição centro-Norte à

periferia-Sul, e das relações desiguais entre os próprios marginalizados como decorrência

das relações complexas engendradas pela imposição Norte sobre o Sul: centro-Norte x

periferia-Sul; periferia-Sul-Urbana x periferia-Sul-Rural; periferia-Sul- Rural Agronegógio

x periferia-Sul-Rural Agroecológico. Portanto, assume a posição de cŕıtica a neutralidade

da ciência e assume o compromisso com a sociedade em movimento, com as dinâmicas

dos grupos sociais.

O conceito de Tecnologias Sociais nasce da inspiração do que foi chamado de Tec-

nologia Apropriada (RODRIGUES. BARBIERI, 2008), entre 1960 e 1970, a partir do

movimento de reformadores indianos do final século XIX, visando “a reabilitação e o de-

senvolvimento das tecnologias tradicionais, praticadas em suas aldeias, como estratégia

de luta contra o domı́nio britânico” (DAGNINO. BRANDÃO. NOVAES, 2004, p. 05). O

movimento do qual Gandhi fazia parte e que difundiu a máxima “produção pelas massas,
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não produção em massa”. O movimento insurgente de reabilitação das racionalidades e da

valorização das subjetividades envolvidas no fazer artesanal, tiveram repercussão de cará-

ter cultural, social, técnico e cient́ıfico. Rodrigues e Barbieri (2008), ao citar o pesquisador

latino-americano Amı́lcar Herrera (1983, p. 10-11):

o conceito de desenvolvimento de Gandhi inclúıa uma poĺıtica cient́ıfica e tec-
nológica expĺıcita, que era essencial para sua implementação. A insistência de
Gandhi na proteção dos artesanatos das aldeias não significava uma conservação
estática das tecnologias tradicionais. Ao contrário, implicava o melhoramento
das técnicas locais, a adaptação da tecnologia moderna ao meio ambiente e às
condições da Índia, e o fomento da pesquisa cient́ıfica e tecnológica, para iden-
tificar e resolver os problemas importantes imediatos. Seu objetivo final era
a transformação da sociedade hindu, através de um processo de crescimento
orgânico, feito a partir de dentro, e não através de uma imposição externa. Na
doutrina social de Gandhi o conceito de tecnologia apropriada está claramente
definido, apesar de ele nunca ter usado esse termo (HERRERA,1983, p. 10-11,
apud. RODRIGUES. BARBIERI, 200, p. 06)17.

Inspirados na ideia de desenvolvimento atrelada a Tecnologia Apropriada, o alemão

Schumacher cunha o termo Tecnologia Intermediária, em 1973, se referindo as tecnologias

de baixo custo capital, pequena escala, simplicidade e respeito ambiental (RODRIGUES;

BARBIERI, 2008). Na década de 1980 os termos Tecnologia Apropriada e Tecnologia In-

termediária perdem o fôlego, criticado por liberais e marxistas, e a reflexão sobre o tema

arrefece junto com o crescimento das tendências neoliberais (DAGNINO et al., 2004). Po-

rém, os desafios socioambientais colocados pela aceleração dos processos de globalização

hegemônica, que aprofunda as desigualdades e a existência persistente da periferia-mundo,

reacendeu a reflexão, sendo retomado o conceito na contemporaneidade como Tecnologia

Social.

A discussão sobre a TS incorpora a demanda de criação de um “conjunto sociotéc-

nico”, esse conjunto:

denota arranjos entre elementos técnicos e sociais que dão como resultado uma
outra entidade, algo mais do que a simples soma desses elementos, que se con-
verte num novo objeto de estudo empregado para explicar tanto a condição
tecnológica da mudança social quanto a condição social da mudança tecnoló-
gica Ao relacionar o ambiente social com o projeto de um artefato, cria um
“marco de significado” aceito pelos vários grupos sociais envolvidos na própria
construção do artefato, que guia sua trajetória de desenvolvimento. Ao mesmo
tempo, explica como o ambiente social influencia o projeto de um artefato e
como a tecnologia existente influencia o ambiente social (DAGNINO, et. al,
2004, p. 25-26).

A TS dessa forma, está preocupada não apenas com o produto e no valor de mer-

17O original de Herrera foi procurado, via buscas na Internet, porém não foi posśıvel encontrar o
material para leitura direta. Os autores Rodrigues e Barbieri colocam na referência que é um material
mimeografado.
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cado desse produto, mas nas relações que o produziram e na transformação social en-

gendrada pela incorporação dessas tecnologias na vida dos grupos sociais, implicando em

uma relação de interferência mútua. Para Dagnino (2014) as TS tem as caracteŕısticas

de fortalecimento da participação comunitária; baixo custo de produtos ou serviços e do

investimento para produzi-los; atende pequena a média escala; é desenvolvido a partir

de processos simples; produz efeitos para geração de renda, saúde, emprego, produção

de alimentos, nutrição, habitação, relações sociais e para o meio ambiente, temáticas não

privilegiadas pelo desenvolvimento tecnológico da modernidade.

Por suas caracteŕısticas de protagonismo dos grupos sociais que a constituem, as

TS tem caráter de rebeldia e insurgência social, tendo potencial cultural, produtivo, ético

que se coadunam com a Agroecologia e contribuem para o fortalecimento da dimensão do

bem comum, base de afirmação da reciprocidade simétrica.

A pesquisa nos guiou para perceber a difusão de TS atreladas à Agroecologia, como

dimensão insurgente que fortalece uma Epistemologia do Sul e o pensamento Decolonial na

Escola Popular do Campo. Ao valorizar e refletir sobre um grupo social, populações cam-

pesinas, triplamente marginalizadas: centro-Norte x periferia-Sul; periferia-Sul-Urbana x

periferia-Sul-Rural; periferia-Sul- Rural Agronegógio x periferia-Sul-Rural Agroecológico.

Essas contradições alimentam as lutas e as reivindicações dos movimentos sociais do campo

(Movimento de Trabalhadores Rurais Sem-Terra, Movimento dos Atingidos por Barragens,

Pastorais da Terra, Movimento de Mulheres Camponesas, Pastoral da Juventude Rural,

Via Campesina, dentre outros), que inclúıram em suas lutas o direito a uma educação que

respeite e valorize as culturas dos diferentes grupos sociais que estão no campo. Assim, a

escola pode considerar não apenas o espaço geográfico, mas os seus sujeitos e suas relações

com o mundo, com os outros e consigo mesmo, e os significados constrúıdos a partir dessas

relações, constituindo o universo simbólico de indignação e de leǵıtima revolta, buscando

caminhos de construir o novo, os “movimentos sociais do campo são a forma do protesto

dos pobres da terra, o clamor dos sem voz porque não foram ouvidos no devido tempo”

(MARTINS, 2001, p. 35).

A esse respeito Fernandes (1999) destaca o papel denunciador da expropriação desse

território e anunciador de outras organizações posśıveis dos movimentos de camponeses

que lutam por melhores condições de vida no campo, pela valorização das práticas de agro-

ecologia, pelo atendimento a essa diversidade constituinte desse território e pela defesa de

uma educação que constitua sujeitos poĺıticos no mesmo processo de formação e aquisição

do conhecimento escolar que não negue a dimensão cultural do território (CALDART, 2004;

ARROYO et al., 2009).
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2.2 A ESCOLA PÚBLICA: ENTRE A REPRODUÇÃO E O PERTENCI-

MENTO

Refletir sobre a democratização da escola pública localizada no campo demanda

uma discussão mais ampla sobre a função social que essa instituição foi assumindo e

como foi sendo encarada como lócus central da educação em nossa sociedade, para, então,

discutirmos especificamente a escola nas áreas rurais. Não se trata de uma discussão

pormenorizada da trajetória dessa instituição na sociedade, mas de explicitação do sentido

que foi assumindo na urgência de difusão em massa de determinados conteúdos vistos

como básicos a formação para todos. A escola, responsável pelo ensino e aprendizagem,

está presente na maioria das civilizações desde a Antiguidade, claro que não como a

concebemos hoje, mas como um lócus especifico da formação, de diferenciação do saber da

comunidade, um âmbito de “saber e de ensinar a saber” (BRANDãO, 2007, p. 27). Mas essa

escola da antiguidade não era para todos, nem o ideal do acesso democrático à educação

era entendido ainda como prerrogativa a formação, portanto, sem exercer pressão sobre o

Estado para sua regulação.

Apenas a modernidade reuniu as condições históricas para que a escola se tornasse

uma instituição pensada para massificação da formação e véıculo de disseminação de

valores para a consolidação de um novo sistema social. A escola pensada na modernidade,

principalmente a partir do século XIX, foi conclamada e difundida como espaço institúıdo

para a formação das massas, pensada para ser universal (ser para todos e ensinar o que

fosse necessário à formação), laica (sem o envolvimento religioso) e pública (estar sob a

tutela do Estado). Para Lima (2005), a escola moderna representou a institucionalização

da massificação, monopolização e homogeneização do aprendizado. Também serviu como

lócus de centralização de um projeto de formação humana subordinada à necessidade

de instauração de uma nova ordem social, uma Nação Democrática, que representou,

em última instância a afirmação dos direitos civis e poĺıticos pela defesa da propriedade

privada e mediada pelas leis de mercado, fundamentos do pensamento liberal (TEIXEIRA,

1996).

A escola passa, então, a ser tratada como uma instituição necessária à existência do

modelo democrático e para formação de um esṕırito civilizado, capaz de livrar a sociedade

da barbárie. De necessária, a escola passou a ser entendida como natural desse sistema,

com um ‘órgão’ que precisa ser regulado para o ‘bom’ funcionamento do ‘todo’ social,

ideia difundida pelos ideais positivistas. Durkheim (1999) afirmava que a educação é um

fato social e, assim sendo, dotada de generalidade (existe não para um indiv́ıduo, mas

para o coletivo), exterioridade (são independentes dos indiv́ıduos, formados por padrões

externos) e coercitividade (são impostos de forma arbitrária).

Essas três caracteŕısticas representam o valor da tradição na manutenção da so-

ciedade, a coletividade em detrimento do indiv́ıduo e a naturalização das instituições e
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relações sociais. As instituições sociais servem como organismos de defesa para proteção

da sociedade, portanto, são conservadoras e essenciais para manutenção da ordem.

Quando desempenho minha tarefa de irmão, de marido ou de cidadão, quando
executo os compromissos que assumi, eu cumpro deveres que estão definidos,
fora de mim e de meus atos, no direito e nos costumes. Ainda que eles estejam de
acordo com meus sentimentos próprios e que eu sinta interiormente a realidade
deles, esta não deixa de ser objetiva; pois não fui eu que os fiz, mas os recebi
pela educação (DURKHEIM, 1999, p. 2-3).

A educação e, consequentemente, a escola são pensadas como anteriores ao indiv́ıduo,

o que provoca sua naturalização. Essa naturalização foi importante para justificar o triunfo

e expansão de um modelo poĺıtico e institucional de escola, que deveria estar alheio às

cŕıticas e à modificação, sendo apenas aceito para a socialização dos valores necessários à

vida em sociedade, que é uma vida civilizada, na qual às gerações mais novas aprendem

com as mais velhas e concorrem para a manutenção das estruturas sociais e de valores que

perpetuam o conformismo social. A institucionalização da naturalização é o fundamento

para o distanciamento da escola de suas comunidades e sujeitos.

Essas ideias corroboraram para o fortalecimento da instituição escolar estatal, que,

além de se apoiar na naturalização e na tradição, teve o aparato de sua burocratização

para manutenção do poder, se abrindo as grandes massas e, simultaneamente, se mantendo

distante dos sujeitos. Weber citado por Júnior (2010), deu especial atenção à burocra-

tização das estruturas estatais, entendendo-a como a mais eficaz forma de dominação do

Estado, assim escreve:

É a forma mais racional de exerćıcio de dominação, porque nela se alcança
tecnicamente o máximo de rendimento em virtude de precisão, continuidade,
disciplina, rigor e confiabilidade, intensidade e extensibilidade dos serviços, e
aplicabilidade formalmente universal a todas espécies de tarefas [...] Toda nossa
vida cotidiana está encaixada nesse quadro (...) (WEBER , 1999, p. 145, apud

JÚNIOR, 2010, p. 149).

Para Weber, a formalização das instituições, através da burocratização, garante a

legitimação e reprodução de novas formas de dominação na prestação de serviços sejam eles

públicos ou privados, apoiados em uma autoridade racional-legal. A educação como uma

prestação de serviços, representada pela escola, também está sujeita ao novo instrumento

de dominação do Estado, assim, há uma consequente produção de leis e de mecanismos

burocráticos, que muitas vezes não se efetivam, mas permitem maior controle das ações

cotidianas da escola.

Além das estratégias de consolidação e manutenção da estrutura social pela força

do coletivo em detrimento do sujeito, pela autoridade das tradições e pela lógica racional-

legal de burocratização institucional, também é adotada para a organização formal da
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escola feições da linha do modo de produção do capitalismo. Para Lima (2005), a orga-

nização formal da instituição escolar assumiu caracteŕısticas do taylorismo para garantir

sua eficiência, produtivismo e instrumentalização, em nome de uma “relação óptima entre

meios e fins e do prinćıpio do ‘the one best way’, a organização escolar adoptou uma fei-

ção produtivista e instrumental, fragmentou o curŕıculo escolar e taylorizou a instrução”

(LIMA, 2005, p. 21).

Instaura-se o controle do tempo e do espaço escolar, a fragmentação e comparti-

mentalização do saber, visando à massificação da formação para atender as demandas de

democratização da sociedade, porém sob a contraditória observância das exigências do

mercado de trabalho, principalmente, mão de obra para a industrialização crescente. Esse

ardil, além de assegurar o alcance necessário às massas, no disfarce de um falso discurso

democrático, garantiu também a otimização dos recursos e o controle estatal sobre ou-

tras esferas sociais e sujeitos, tais como: as famı́lias, as comunidades e os profissionais da

educação.

Estar sob a tutela do Estado moderno e liberal, de democracia representativa, fez da

escola uma instituição herdeira de suas contradições. A contradição da escola moderna,

promover a democracia através de processos de controle antidemocráticos, fez com que

essa instituição fosse alvo de cŕıticas por seu caráter de manutenção das desigualdades

sociais, conforme afirma (BARROSO, 2008, p. 38):

Dessa forma, por estranho que possa parecer, o alargamento da base social
da escola pública (ou a sua transformação de uma instituição de elite em ‘es-
cola de massa’), apesar de insistentemente reclamada pelos setores progressis-
tas comprometidos com ideais de justiça social, irá se deparar, de imediato,
com uma escola organizada secularmente segundo uma lógica da padroniza-
ção, de uniformização cultural (ou ‘daltônica’, segundo a expressão de Stoer)
e, principalmente, extremamente ciosa de seu rigor avaliativo; uma escola que
permanecia fiel à sua missão histórica de formação das elites vocacionadas para
o exerćıcio das funções intelectuais; adequada, portanto, aos setores sociais pri-
vilegiados/minoritários a que historicamente sempre servira.

As contundentes cŕıticas relacionadas à escola pública, principalmente na década de

1960 e 1970 no Brasil, se constitúıram como um elemento de superação da sua natura-

lização e de denúncia da falácia de construção de uma escola democrática nos moldes

em que esta estava formatada. Serviram ainda para repensar a função social da escola e

questionaram a noção predominante de seu caráter unificador e equalizador da sociedade.

Essas cŕıticas se fundamentaram nos estudos de: Althusser (1983), que enxergava a escola

como aparelho ideológico do Estado para dominação dos sujeitos e perpetuação da ide-

ologia dominante; Bourdieu e Passeron (1982), com a cŕıtica da reprodução dos valores

culturais da burguesia pela escola, utilizando-se da violência simbólica para formação do

habitus, conjunto de valores externo aos sujeitos ‘carentes’, que buscam, pela escolariza-

ção, superar as condições de marginalidade, e; Baudelot e Establet com a escola dualista,
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enfatizando o tratamento diferenciado, bem como os destinos sociais, que os alunos das

camadas populares recebem ao entrarem na escola, reproduzindo a divisão de classes e de

saberes da sociedade (ESTABLET, 1988).

Esses estudos serviram de base para evidenciar e denunciar o caráter de reprodução

social da escola pública, desmistificando-a, e o contexto de crise em que se encontra, ao

permitir o acesso das camadas populares sem, contudo, garantir a estrutura para a per-

manência dessas pessoas. Também possibilitaram, posteriormente, as perspectivas cŕıticas

ou pós-cŕıticas de análise da educação. Um dos maiores representantes dessa perspectiva

no Brasil é Freire, que, inspirado em Gramsci, redireciona o lugar da cultura na educação.

Assim, avança e aprofunda as discussões sociopoĺıticas de autores cŕıtico-reprodutivistas,

ao conceber a escola enquanto espaço de possibilidades de construção e reconstrução da

cultura, do saber e das mentalidades, reconhecendo que a dimensão do conflito perpassa

os diversos domı́nios da experiência humana, mas que não existe pré-determinação em ne-

nhum deles por serem construções sociais (FREIRE, 2005; 2007). Enquanto que as teorias

cŕıtico-reprodutivistas negavam as possibilidades de construção democrática no interior

da escola, as teorias cŕıticas ou pós-cŕıticas reconheciam as contradições existentes na soci-

edade e na escola, e buscavam, através da práxis popular, a construção de outros cenários

sociais.

Com Freire avançamos o pensar e o agir sobre a escola pública, mediante a poten-

cialização da democratização de suas estruturas excludentes, tendo como uma das forças

propulsoras de construção de novos rumos sociais o protagonismo dos movimentos sociais

populares. Sposito (1993), ao analisar essa relação, reconhece que a organização popular,

em torno de reivindicações diversas e externas à escolarização, acabou por conduzir a

luta por essa, como condição indispensável à democratização da sociedade, entendendo o

acesso a escolarização como um direito e não como assistencialismo.

Apesar de ser fundamental essa relação para a ampliação da participação popular

nas decisões sobre os rumos dos projetos sociais, Luiz (2003) afirma que ainda precisa

ser fortalecida, já que está ainda restrita a resolução de problemas práticos e materiais,

e necessita ser ampliada para questões de ordem poĺıtico-pedagógica, como demonstrada

pelo histórico de lutas e demandas das mobilizações populares pela educação. Essa é uma

demanda que o movimento Por uma Educação do Campo18 tem se proposto a cumprir,

questionando não apenas as carências estruturais das poĺıticas de educação para o campo,

mas também propondo a construção de um ideário educativo e, assim, tencionando a

proposta pedagógica existente.

A crescente institucionalização da escola diferenciou-a da comunidade, distanciou-a

de seus sujeitos e reprimiu-a a uma lógica cada vez mais perversa e presa as demandas do

18Nome adotado para articulação nacional em defesa da Educação do Campo, a partir da I Conferencia
Nacional realizada em 1998, em Braśılia - DF, com a participação de setores da sociedade civil organizada,
Universidades, Grupos de trabalhadores rurais sem-terra, UNICEF, UNESCO e CNBB e representantes
do Estado.
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mercado, como a lógica predominante nos centros urbanos, desqualificando as formas de

trabalho campesinas. Algumas dessas formas de trabalho campesino também entram no

circuito da venda, sobretudo na economia local. As teorias reprodutivistas denunciaram

a negação das possibilidades de construção democrática no interior da escola em meio a

um discurso que a colocava como instância de construção neutra de saberes, na qual as

desigualdades sociais não teriam influência. Porém, as teorizações da vertente cŕıtica con-

seguiram destacar a dimensão contraditória das relações estabelecidas nessa instituição,

que seria o constante movimento entre o institúıdo e o instituinte de Lapassade, conforme

análise de Guirado (2009, p. 325): “O institúıdo é a cristalização disso tudo; é o que, na

verdade, se confunde com a própria instituição”; em contrapartida o “instituinte é uma di-

mensão ou momento do processo de institucionalização em que os sentidos, as ações ainda

estão em movimento e constituição; é o caráter mais produtivo da instituição” (ibidem).

Uma das contribuições de Lapassade (2008)19 , foi sobre a caracterização das rela-

ções da Institucionalidade. O referido autor define que as Instituições são formadas por

três ńıveis interdependentes de relações: relações dos grupos, unidade de análise institu-

cional; relações da organização, a identidade comum do grupo, mediador entre a ação do

Estado e a sociedade civil, a relação que supera a seriação do grupo, o grupo em fusão;

e o da instituição, as normas, os ritmos, o controle, o ńıvel juŕıdico e poĺıtico; essas são

contraditórias e dialéticas. O grupo caracterizado como sendo um conjunto de pessoas

em uma instituição que trabalham juntas por aderência e aceitação aos objetivos insti-

tucionais exteriores, a totalização alienada, ou reconstroem esses objetivos, em fusão, as

totalidades organizadas e sempre em processo de constituição, ou seguem seus objetivos

individuais, a seriação, um regresso para as relações de institucionalidade. Instaura-se no

ńıvel grupal as possibilidades de relação dialética da Instituição, da seriação à totalização

ou as totalidades em constituição. O grupo recebe atenção na obra de Lapassade pela

tensão que instaura entre a seriação, a totalização e as totalidades.

El grupo es, por tanto, el revés de la serialidad. Se constituye por y en la
fusión de la dispersión que precede al grupo; mantiene su existencia merced a
una lucha permanente contra un regreso, siempre posible, de la dispersión. Esa
lucha es un primer carácter del grupo. Un segundo, igualmente inacabado, es
la constitución de un ser-del-grupo que transcienda los individuos agrupados.
En efecto, el grupo se define, no como un ser, sino como un acto. Este es el
acto del grupo sobre śı mismo: el grupo se trabaja sin cesar. Una práxis común,
vuelta hacia el exterior, sólo es práxis de un grupo si quienes la efectúan juntos
establecen entre ellos las relaciones que constituyen el grupo (LAPASSADE, 2008,
p. 251).

A análise institucional, sinalizada pelo autor, corrobora com a visão de que as mu-

19George Lapassade, filósofo e psicólogo francês, inspirado na cŕıtica marxista do Estado Capitalista
e no existencialismo, escreve em 1967 o livro da área de Análise Institucional: Grupos, Organizações e
Instituições.
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danças no interior das instituições são posśıveis, porém os grupos que a compõem são seus

protagonistas, ao assumir sua identidade de projeto comum a construir. Sem esse fortaleci-

mento no grupo, passando a uma organização, em última instância, uma nova totalidade,

convivendo com outras totalidades posśıveis e lutando contra a pressão institucional, exer-

cida pela totalização, como força central que pressiona o grupo e o força a dissolução, e

consequente, seriação, não é posśıvel a sua organização, enquanto ser-del-grupo, grupo em

fusão, e modificação ou transformações das relações e estruturas de controle institucionais.

Pensar as possibilidades de construção de práticas de educação popular na escola

pública do campo, mediante a relação entre o institúıdo e o instituinte, é coerente quando

se questiona um pensamento que defende seu caráter estático. Para LIMA (2005, p. 20),

a “escola estatal e pública é uma construção social e histórica, profundamente dependente

dos diferentes contextos e das forças poĺıticas, econômicas e culturais que neles se afirmam

como dominantes”. Portanto, enquanto construção social e representação da luta histórica

em nosso páıs pelo acesso a escolarização dos segmentos populares, podemos pensar na

modificação de suas práticas com intuito de alcançar sua democratização real e não apenas

o falso discurso de democratização apoiado apenas na ampliação das vagas ofertadas, como

uma aposta nas promessas não cumpridas pela modernidade, que levaram a escola à crise

de sua vocação pública (BARROSO, 2008).

Fortalecer uma perspectiva instituinte que se contraponha ao institúıdo sobre a

escola pública localizada no campo é um dos desafios para superar o distanciamento dessa

em relação aos sujeitos e repensar a função assumida nas comunidades que atende. A

defesa por uma escola pública popular do campo representa um movimento instituinte

que luta para se tornar institúıdo, em confronto com formas institúıdas de pensar e fazer

a educação pública no campo, estabelecidas pelas poĺıticas de Educação Rural, como

herança de um pensamento por um lado conservador, que buscava a manutenção do poder

de oligarquias rurais, por outro liberal, pela tentativa da elite urbana de fortalecimento

da industrialização, servindo-se da educação como meio formar para o conformismo, para

fixação da mão de obra rural, sanando a escassez de trabalhadores no campo e produzindo

matéria base para a indústria.

A escola situada no campo está situada na arena de luta contra formas de opressão

do campo impostas por visões e representações depreciativas em relação aos grupos cam-

pesinos. O campo, historicamente, ocupou uma posição de inferioridade, tanto cultural

quanto nas discussões acadêmicas. Recebeu maior destaque com o surgimento da Sociolo-

gia Rural, mediante a necessidade de explicação e análise dos problemas acarretados pelas

transformações sociais na cidade com a migração da população campesina, que esvaziou

o campo, e com o processo crescente de urbanização no Brasil por volta da década de

1930. Para Shanin (1979), os estudos sobre a sociologia rural receberam forte influência

da ideologia da modernização, progresso e identidade nacional, principalmente em 1920

na Europa. Essas ideologias principais se desdobraram em outras perspectivas de análise
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do rural pela via do etnocentrismo e da necessidade de industrialização. Assim, ao ser

incorporado com preocupação de investigação cient́ıfica, o rural é subjugado à lógica e aos

moldes urbanos, o que contribui para visões polarizadas e contrapostas, com a hegemonia

do urbano sobre o rural. Como reforça Martins (1986, p. 27): “A polarização faz com que

o conservadorismo metamorfoseie este último [rural] numa realidade substantivamente

desigual em relação à realidade urbana”.

As oposições estabelecidas nas análises sociológicas são fruto dos valores propagados

pelo modelo urbano-industrial como fruto das transformações ocorridas na modernidade,

principalmente a partir da Revolução Industrial no século XVIII. Williams (1989) analisou

o processo de transformações nas representações do campo e cidade na história e literatura

inglesa, que foram condições para o fortalecimento da dicotomia entre esses espaços. Para

o autor:

Em torno das comunidades existentes, historicamente bastante variadas,
cristalizaram-se e generalizaram-se atitudes emocionais poderosas. O campo
passou a ser associado a uma forma natural de vida - de paz, inocência e vir-
tudes simples. À cidade associou-se aidéia de centro das realizações - de saber,
comunicações, luz. Também constelaram-se poderosas associações negativas: a
cidade como lugar de barulho, mundanidade e ambição; o campo como lugar
de atraso e, ignorância e limitação. (WILLIAMS, 1989, p. 11)

Nesse sentido, o rural foi associado às atividades agŕıcolas, ao id́ılico, bucólico, ao

poder da natureza sobre o homem, ao esvaziamento, ao arcaico, à dispersão, enquanto

o urbano ao poder do homem que subjuga a natureza, ao aglomerado, ao civilizado, ao

novo, ao moderno, à indústria, como se fosse posśıvel enquadrar a realidade sócio-espacial

em pares opositores.

No Brasil, essa dualidade recebeu forte influência das teorias positivistas difundi-

das, principalmente após a década de 1870, diante da demanda do páıs em consolidar seu

projeto de Nação. Durante a República Velha (1889), em que os “novos” ideais urbano-

industriais em confronto com o modelo agrário-exportador, predominante no páıs desde o

peŕıodo Colonial e Imperial (1500-1889), a educação foi escolhida como alavanca propul-

sora do progresso e responsável pela redução da influência ruralista na sociedade brasileira,

que tornava inviável o desenvolvimento do páıs, pelos seus valores e “modos de vida” con-

siderados retrógrados.

O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, da década de 1930, reivindicou refor-

mas no sistema de ensino e consolidou um aprofundamento de valores dicotômicos entre

campo e cidade. A educação, a partir da ótica da Escola Nova, deveria concorrer para a

formação de um ‘esṕırito’ elevado, civilizado, preparado para viver na cidade, como centro

da civilização. Segundo Azevedo (1962), um dos educadores que assinaram o Manifesto,

as cidades aparecem como grande fator de desenvolvimento, transformando a vida social

e as mentalidades, estilos de vida e pensamento. O deslocamento do setor rural para o
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industrial, aglomerações urbanas em torno da indústria, são ind́ıcios do progresso, deixam

as pessoas mais próximas e contribui também para maiores possibilidades de desenvol-

vimento intelectual, e no campo, em que predomina o esvaziamento e o isolamento, por

conseguinte, às tradições e às relações arcaicas. Assim, pensou o campo e cidade enquanto

polos dicotômicos:

[...] as diferenças de tipos de atividade básica, agŕıcola e industrial, e de in-
teresses ligados a uma e outra, como de mentalidade e de cultura, o peso da
cultura tradicional ou de folk que ainda se faz sentir mais poderosamente nas
comunidades rurais; o apego a métodos obsoletos de exploração agŕıcola e a
resistência à adoção de novas técnicas, quer por amor a tradição quer pela falta
de habilitação para aplicá-las; o sistema arcaico de relações do homem com a
terra, tudo isso suscita entre a cidade e o campo uma série de oposições que se
traduzem em antagonismo, dif́ıcil de superar, quando não irrompem em conflito
de interesses, tendências e aspirações (AZEVEDO, 1962, p. 219).

Essa visão da relação entre campo e cidade, como dois mundos diferentes e opostos

um do outro, considera ‘progressos notáveis’ a mecanização e a tecnificação da agricultura

para maior exploração do ambiente e intensificação da produção. Para o Azevedo (1962),

era urgente buscar estratégias de fixação do homem no campo para que ocorresse maior

produção agŕıcola para reverter em alimentação para a população urbana e para a massa

operária que movimentava as fábricas e, consequentemente, alcançar o desenvolvimento

do páıs. A agricultura aparece, então, como ´background’ da indústria. Assim, o autor

apoiou a industrialização das práticas e atividades produtivas rurais com a incorporação

dos elementos da urbanidade (energia elétrica, estradas, etc.), “por um lado, para melhora

das condições de vida do trabalhador rural e para intensificação da produção e, por outro,

para o rápido escoamento dos produtos” (AZEVEDO, 1962, p. 227).

Uma das condições para acelerar o processo de urbanização estava na crescente

difusão dos valores urbanos, como ideais de civilidade, a abertura da escola e do ensino para

a formação de outros valores no campo, esse processo marca a “passagem de um processo

vegetativo para um processo técnico, abrem caminho às novas formas de vida e civilização”

(AZEVEDO, 1962, p.229). Nessa perspectiva, os saberes técnico-cient́ıficos, produzidos na

cidade, seriam essenciais para que a sociedade ascendesse de um ńıvel inferior para um

superior e os oriundos do campo como arcaicos, de um passado de incivilidade. Esse foi um

pensamento predominante nas ações e poĺıticas públicas educativas voltadas ao campo,

em que fortaleceu os aspectos pejorativos direcionados a essas populações e concorreu

para o processo de ruralismo pedagógico.

Reconstruir a noção de campo enquanto um espaço social dinâmico é um das indis-

pensáveis e encampadas pelo movimento Por Uma Educação Básica do Campo. A partir

dessa nova visão que reforça o campo enquanto espaço de vida e trabalho, destacando e

valorizando aspectos ambientais, poĺıticos, econômicos e culturais, cria um v́ınculo forta-

lecido com o espaço e sua dimensão poĺıtica de construção de territórios, haja vista que ao
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produzir sua existência os trabalhadores e trabalhadoras do campo vão construindo um

novo território e uma nova forma de se enxergar nele, garantindo sua reprodução social.

As análises cient́ıficas, para repensar a proposta de Educação do Campo nas esco-

las, devem partir de perspectivas transdisciplinares, integrando diversas áreas de saberes,

visando contemplar a complexidade que essa temática envolve. Ressaltar o valor das rela-

ções sociais presentes no campo, destacando o papel da agricultara familiar camponesa no

processo de construção de outro espaço e práticas posśıveis, pautadas em sociabilidades de

respeito ao outro e ao meio ambiente, de inovação sem degradação e com um sentimento

de coletividade e de pertencimento.

Essas dimensões integradas corroboram para pensarmos em projetos distintos de

educação e de transformação da escola localizada no campo numa perspectiva popular de

democratização de saberes, espaços e de reinvenção da emancipação social. Falar em eman-

cipação para a educação popular é, simultaneamente, falar em uma dimensão gnosiológica

(construção do conhecimento pela interpretação da realidade), poĺıtica (posicionamento

diante da realidade) e a dimensão prática (ações concretas, individuais e coletivas). As prá-

ticas emancipatórias em educação popular consistem em potencializar sujeitos e práticas

que questionem e transgridam a ordem dominante (CARRILO, 2013).

Assumir posturas de reconhecimento do potencial emancipatório das práticas e dos

saberes presentes na escola, como uma dimensão mais ampla de um processo de revalida-

ção cultural e de construção de uma escola que pertença ao seu grupo social. A prática

emancipatória pode ser assumida enquanto finalidade a ser aplicada em projetos ou como

propostas teórico/metodológica de práticas sociais, ou ainda como concepção pedagógica,

perpassando a dimensão de prática humanizante e de assunção de uma identidade cole-

tiva. Assumir o compromisso com a emancipação torna a práxis com os setores subalternos

baseada no entendimento dos sujeitos como protagonistas da própria transformação, par-

tindo de cŕıtica indignada a ordem social, visa reconstruir subjetividades pelas práticas

dialógicas, problematizadoras, cŕıticas e participantes, até a construção utópica de um

horizonte social alternativo e identificado com as demandas de cada grupo.

Segundo Carrilo (2013), a emancipação social não está ligada a paradigmas estabe-

lecidos, mas como construção autônoma de seus grupos em luta por libertação objetiva

e subjetiva de suas condições de vida. O autor destaca etapas não-lineares de participa-

ção dos setores populares em busca da emancipação social: processos de individuação,

reconhecer-se e diferenciar-se do grupo social; processos de socialização, ao reintegrar-se

no grupo com outro olhar sobre si; processos de vinculação ao âmbito público, no apoio

e est́ımulo à práticas coletivas; processos de participação em movimentos, que refazem as

demandas urgentes do grupo e dinamizam as reivindicações; processos de participação em

projetos poĺıticos de governo, força a estrutura estatal a reconhecer as demandas popu-

lares e incorporá-las como pautas poĺıticas; processos de participação no âmbito massivo,

democratizando os canais e acesso a participação e construção de uma agenda pública de
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demandas populares.

Essa construção de processos de participação social envolvendo a escola incluem

a reconstrução das epistemes institucionais, desde a escala macro, considerando a poĺı-

tica educacional que orienta a gestão poĺıtico-pedagógica das escolas, até a escala micro,

forçando as relações de poder e contra-poder na escola. Essa reconstrução de epistemes

potencializa o caráter popular da instituição pública, que sofre de profunda contradição:

se alardeia democrática, porém não constrói canais e processos de participação coletiva.

A emancipação social, enquanto ideal formativo, tem a obrigação de reconstruir o sentido

democrático da escola para assumir sua vocação de ser popular.

Assim, o povo não é algo já dado por seu lugar na ordem social e que se ‘levanta’
de vez em quando contra a dominação, mas é um processo de constituição de su-
jeitos (‘processo de subjetivação’), que, a partir de suas condições singulares de
opressão, exclusão ou exploração, agenciam projetos emancipadores (CARRILO,
2013, p. 26).

Ressaltar o caráter popular na escola pública do campo tem o poder de fortalecer os

conflitos do grupo integrantes dessa instituição com vistas a tensionar a assunção de um

projeto coletivo de escola, com preocupação de estar em sintonia com as comunidades e

não, meramente, de servir de lócus de reprodução das desigualdades sociais. Diante disso,

pesquisar como ocorrem as práticas escolares, investigar suas dinâmicas e sua relação

com as comunidades do campo passa a constituir parte importante para compreensão do

caráter contraditório que essa instituição tem assumido e como pode ser reinventada a

partir de uma perspectiva popular, como destaca Vale (2001, p. 18-19).

Nesse sentido, não se trata de inventar uma nova escola, negando a que está áı
- ao contrário, é necessário resgatá-la não apenas no sentido de democratizá-la,
de expandi-la às camadas populares, como também de qualificá-la em função
de um saber comprometido com os segmentos minoritários da sociedade.

Mediante as “invisibilidades” das práticas das escolas, das pessoas que vivem no

campo, dos processos educativos vivenciados e das cŕıticas que a escola recebe por repro-

duzir, como um espelho, as determinações das poĺıticas neoliberais, que engendram uma

formação restritiva e sem qualidade, distanciando-a de sua comunidade, para ser mais

uma integrante da rede de dependência constrúıda, historicamente, faz-se necessário um

enfoque epistemológico que traga a tona as práticas e saberes inviśıveis desses sujeitos

como forma de buscarmos outros elementos e outros referenciais de análise para a for-

mação das pessoas do campo e ampliar essa formação, com concepções e práticas mais

integrais, buscando, em última instância, a humanização das pessoas e sua mobilização

para recriação de seus mundos sociais e, paulatinamente, romper com as representações

de atraso que orbitam em relação ao campo e, principalmente, a escola.
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2.3 UMA REVISÃO DAS PESQUISAS SOBRE EDUCAÇÃO DO CAMPO

E EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL

O tópico trata de uma tentativa de revisar as temáticas recorrentes nas pesquisas

realizadas sobre as áreas em tela, com a consulta direta ao Banco de Teses e Dissertações

da Capes e no Domı́nio Público, além da Biblioteca do Grupo de Pesquisa TEIA da

Universidade Federal de Minas Gerais, considerando a temporalidade dos últimos dez

anos (2005-2015). Também consultamos textos de Estudo da Arte sobre os dois temas

com temporalidades anteriores para constatarmos as mudanças de foco e de objetos de

estudos a depender do contexto. Uma das dificuldades de encontrarmos trabalhos foi a

amplitude do conceito de Educação do Campo, que não abrange apenas a educação escolar,

mas os processos educativos que ocorrem nas diversas organizações e relações presentes

no campo. Portanto, nossa memória de estudos esteve restrita aos estudos dirigidos à

educação escolar.

Da mesma forma, tratamos os estudos voltados a Educação Integral, que também

oferece uma gama de pesquisas em diversas áreas e experiências, já que trata de um con-

ceito de formação humana, considerando sua inteireza, e não apenas uma ampliação do

tempo de permanência escolar. Porém, diante da diversidade de estudos na área, consi-

deramos apenas os estudos que trataram da Educação Integral, Integrada e em Tempo

Integral no contexto das escolas públicas.

Estamos cientes de que não conseguimos abarcar todas as pesquisas realizadas sobre

os temas em destaque, não por incapacidade ou incompetência nossa, mas por sabermos

também que precisaŕıamos, em âmbito nacional, de uma reorganização no sistema de

agrupamento das pesquisas na área de Educação para tornar mapeamentos dos estudos e

seus objetos mais simples de serem encontrados e podermos avançar em pesquisas.

O mapeamento trabalhos foi realizado entre os meses de setembro de 2015 a janeiro

de 2016 nos bancos de teses e dissertações da Capes, do Domı́nio Público e Biblioteca

do Grupo de Pesquisa TEIA da UFMG20 , pelo grupo de pesquisa Coletivo Terres21 ,

no qual três integrantes, bolsistas do Projeto de Pesquisa Diagnose da implantação da

Educação em Escolas localizadas no Campo no munićıpio de Ipanguaçu (Edital 10/2015-

PROPI/IFRN), iniciado em setembro de 2015 e com término em abril de 2016, realizaram

o mapeamento junto a coordenação da Pesquisa.

Usamos como palavras-chave para a busca digital, além das palavras que são o tema

20O Grupo TEIA - Território, Educação Integral e Cidadania, da Universidade Federal de Minas Gerais.
21Grupo de Pesquisa Coletivo Terres - Terra, Educação e Saberes. Existe desde 2014, no Instituto

Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - Campus Ipanguaçu, com a parceria
da Universidade Federal da Paráıba - Campus I, desenvolvendo projetos de extensão e pesquisa nas
áreas de Educação Popular do Campo e Educação em tempo Integral. Cadastrado no CNPq em 2016,
é formado por oito docentes, sendo seis do IFRN e dois da UFPB, além de doze alunos do IFRN, duas
pessoas de comunidades rurais que são monitores do Programa Mais Educação e uma pessoa da secretaria
de educação do munićıpio de Ipanguaçu-RN, totalizando vinte e três pessoas.
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do Estudo (Educação do Campo e Educação Integral), também: educação rural, a edu-

cação do campo no Brasil, educação integral em escolas do campo, educação em tempo

integral, educação integral no meio rural, com o intuito de traçar um panorama sobre os

conteúdos escolhidos. Para restringir o universo de consulta, para tornar o mapeamento

mais viável trabalhamos com dois recortes: 1) recorte temporal de consideramos os últi-

mos dez (10) anos (2005-2015); e 2) estar voltado a educação escolar, portanto, não foram

consideradas as produções com contextos emṕıricos que não remetessem a escolarização

formal. Após as buscas das teses e dissertações, organizamos os dados em três planilhas:

uma para ‘Educação do Campo’, outra ‘Educação Integral’ e uma terceira para a con-

vergência dos dois temas “Educação Integral do Campo”. Nas planilhas preenchemos os

dados das pesquisas encontradas: ano de publicação/defesa; base de dados onde foram

encontradas; instituição; autor; t́ıtulo; palavras-chave; e resumo.

Encontramos no total, sem distinção de temáticas por pesquisa, o total de cento e

trinta e duas (132) pesquisas. Dentre essas trinta e sete (37) teses e noventa e quatro (95)

dissertações. Conforme Tabela2:

Tabela 2 - Total de Pesquisas Consultadas (2005-2015).

ANO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total
TIPO
TESE 1 3 3 4 5 1 4 3 7 4 2 37
DISSERT. 1 2 3 11 8 6 18 18 13 11 4 95
TOTAL 2 5 6 15 13 7 22 21 20 15 6 132

Fonte: Elaboração do pesquisador, 2016.

Mediante tabela, vemos que a maioria dos trabalhos envolvendo as temáticas desta-

cadas (Educação do Campo, Educação Integral e Educação Integral do Campo), que se

debruçaram sobre as problemáticas da educação escolar nos últimos dez anos, aparecem

com maior quantidade a partir de 2008, tendo maiores concentrações nos anos de 2011,

2012 e 2013. Apresentamos, na sequência, o resultado do mapeamento realizado.

2.3.1 Os estudos sobre Educação do Campo

Uma das dificuldades em mapear os estudos da temática são as áreas de concen-

tração no qual se encontram, que podem aparecer nas pesquisas nos bancos de dados

como ‘educação’ no geral ou ‘educação rural’, ‘educação e movimentos sociais’, ‘educa-

ção popular’, também podemos encontrar estudos de educação do campo como ‘educação

contextualizada’ e na área da ‘extensão rural’. Essa amplitude de possibilidades de agru-

pamento dos estudos acaba por dificultar as pesquisas na área, por não deixar acesśıveis os

resultados das pesquisas e os perigos de realização de trabalhos repetitivos em temáticas

e conclusões. Essa é uma cŕıtica feita por Charlot (2006), que apresenta esse como um
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dos desafios da pesquisa em educação, conhecer os pontos de partida dos trabalhos para

podermos recomeçá-las e fazermos o diferente, tendo como primordial tarefa a de conhecer

as memórias dos objetos de pesquisa.

Um estudo realizado por Damasceno e Beserra (2004) mapeou cento e dois (102)

estudos na área, tendo como referência o banco de dados da ANPED e as décadas de

1980 e 1990 (precisamente de 1982 a 1998). Esses estudos tratavam da escola rural e seus

professores, poĺıticas públicas, curŕıculos e saberes, dentre outras temáticas, conforme a

Tabela 3.

Tabela 3 - Temas de Dissertações e Teses - 1982-1998.

TEMA QUANTIDADE PORCENTAGEM

Ensino Fundamental e Escola Rural 15 14,7
Professores Rurais 09 8,8
Poĺıticas para Educação Rural 18 17,6
Curŕıculos e Saberes 14 13,7
Educação Popular e Movimentos Sociais do Campo 22 21,5
Educação e Trabalho Rural 08 7,8
Extensão Rural 07 6,8
Relações de Gênero 03 2,9
Outros 06 5,8
TOTAL 102 100

Fonte: Banco de Dados ANPED - 1999, apud Damasceno e Bezerra (2004)

Vale ressaltar que, nesse peŕıodo, ainda não havia se estabelecido a denominação

‘Educação do Campo’, por isso os estudos dessa temporalidade se remetem a educação

rural e escola rural. Mediante a Tabela 3, vemos que o objeto de estudo recorrente no que

se refere a educação no contexto rural diz respeito às Educação Popular e Movimentos

Sociais do Campo, com 21,5% dos estudos, seguido por Poĺıticas de Educação Rural com

17,6% dos estudos, em terceiro lugar a própria Organização do Ensino Fundamental com

14,7%, e, em quarto lugar as pesquisas sobre Curŕıculos e Saberes constrúıdos na escola,

com 13,7%. Esse dado é importante, por situar as reflexões sobre a educação no contexto

rural atreladas Educação Popular e Movimentos Sociais, o que possibilitou a construção

do termo ‘Educação do Campo’ em fins da década de 1990.

O estudo citado se reporta às pesquisas até 1998. Considerando uma temporalidade

dos últimos 10 anos (2005-2015) e as pesquisas cadastradas no Diretório de Dissertações

e Teses da Capes e dispońıveis no Domı́nio Público, as reflexões da década em evidência

vão desenhando novos horizontes de pesquisa. Por isso, buscamos investigar que objetos

de estudo estão em evidência que nos ajudam a contribuir com os estudos da área. Na

Tabela 4, os trabalhos, quarenta e seis (46), encontrados sobre Educação do Campo e

Escola.

Vemos os anos que mais produziram trabalhos na área de Educação do Campo
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Tabela 4 - Pesquisas na Área de Educação do Campo e Instituições (2005-2015).

ANO TESES DISSERTAÇÕES INSTITUIÇÕES

2005 1 1 UFRGS (01 Tese; 01 dissertação)
2006 0 0 -
2007 1 2 UFPB (01 Dissertação) UFRGS (01 Tese)

UNIFACS (01 Dissertação)
2008 1 2 UFPB (02 Dissertação) UFPE (01 Tese)
2009 2 1 UFRGS (01 Tese) UERJ (01 Dissertação)

UFS (01 Tese)
2010 0 1 UnB (01 Dissertação)
2011 2 7 Unicamp (01 Tese) UFBA (01 Tese)

UFU (02 Dissertação) UFPB (04 Dissertação)
UFSCAR (01 Dissertação)

2012 2 8 UFSCAR (02 Dissertação) UFPB (01 Tese; 02 Dissertação)
UFPE (01 Dissertação) UFBA (01 Dissertação)
USP (01 Tese; 01 Dissertação) UFSC (01 Dissertação)

2013 3 3 USP (01 Tese) UFBA (01 Dissertação) UnB (01 Tese)
UFSCAR (01 Tese) UFRGS (01 Dissertação)
Faculdade EST (01 Dissertação)

2014 3 3 UFPB (02 dissertação) UNESP (01 Tese)
UFSCAR (01 Dissertação) UFSC (01 Tese)

2015 1 2 UFSCAR (01 Tese) USP (01 Dissertação) UnB (01 Dissertação)
TOTAL 16 30 TOTAL GERAL: 46

Fonte: Elaboração do pesquisador, 2016.

ligados a discussão da escola pública foram os de 2011 e 2012, nove (09) e dez (10),

respectivamente. Em 2013 e 2014 foram seis (06) trabalhos defendidos em cada ano. O ano

de 2006 não há registros de teses ou dissertações defendidas. Os demais anos apresentam

um número de produção aproximado, entre um (01) e quatro (04) trabalhos defendidos.

Com relação a representatividade das Instituições de Ensino Superior que tem pos-

sibilitado o avanço das pesquisas na área, de acordo com o cadastro dos domı́nios pesqui-

sados, vemos que a apresenta maior concentração de pesquisas é a UFPB, com treze (13)

produções no total, seguida na UFSCAR com seis (06) produções, a UFRGS cinco (05)

produções, USP com quatro (04), UnB e UFBA com três (03) cada, demais instituições

com produções duas (02) e uma (01).

Do mapeamento realizado também nos interessa as temáticas recorrentes de recorte

sobre a educação escolar do campo. Dos trabalhos mapeados buscamos nas palavras-chave

e resumos as categorias de agrupamentos, que apresentaremos na Figura 1.

De acordo com a Figura 1 vemos as temáticas mais pesquisadas em relação ao tema

Educação do Campo. Encontramos onze (11) recortes mais amplos para agrupamento de

cada pesquisa. De acordo com a pesquisa de 2005 a 2011 o recorte predominante era a dis-

cussão da relação entre Escola e Movimentos Sociais, corroborando com a continuidade das

pesquisas feitas entre 1982 a 1998, que era responsável por 21,5% das pesquisas. Podemos
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Figura 1 - Recorte em Pesquisas sobre Educação do Campo (2005-2015)

Fonte: Elaboração do pesquisador, 2016.

inferir que esse debate se destacou por sua contribuição na caracterização e identificação

do ideário “Por Uma Educação Do Campo” (1998), que representou um dos importantes

momentos da história da educação dos povos do campo, com a articulação dos vários se-

tores da sociedade civil e instituições de ensino na defesa de uma nova denominação para

essa educação, porque o campo, com seu histórico de ações de educação popular atrelada

aos movimentos sociais, demandava a assunção de outro conceito mais representativo dos

ideais pretendidos. Nos anos seguintes a 2011, vemos uma busca por outros recortes na

ampliação do alcance do conceito e as possibilidades reais de implementação de poĺıticas

para o setor, assim foram se destacando as discussões sobre formação docente, curŕıculo

e saberes, bem como as de poĺıtica pública e gestão da educação.

Entre as teses, vemos que os temas recorrentes foram seis: Poĺıtica Pública e Ges-

tão e Formação Docente (04 teses cada recorte); Curŕıculo e Saberes (03 teses); Relação

Escola e Movimentos Sociais e Educação Infantil (02 teses cada recorte); e Educação de

Jovens e Adultos (01 tese). Nas dissertações encontramos os recortes: Curŕıculo e Saberes

(08 dissertações); Relação Escola e Movimentos Sociais e Poĺıtica Pública e Gestão (05

dissertações cada recorte); Formação Docente e Educação de Jovens e Adultos (03 disser-

tações cada recorte); Educação Profissional, Sala Multisseriada, Educação Infantil, Ensino

Médio, Projeto Poĺıtico-Pedagógico e Relação Educação e Trabalho (01 dissertação cada
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recorte).

A Figura 1 do Total dos Recortes dos temas que se destacaram nos últimos dez anos

(2005-2015) foram Curŕıculo e Saberes, 24% dos estudos, Poĺıtica Pública e Gestão, 20%,

Relação Escola e Movimentos Sociais e Formação Docente, 15% cada. O debate sobre

Curŕıculo e Saberes é o mais amplo para os quais convergem discussões da especificidade

das práticas que ocorrem na escola e os conteúdos dessa educação, seja numa perspectiva

de qual formação se pretende para os povos do campo ou os conteúdos e linguagens

de cada disciplina. Nossa discussão nesta pesquisa, está situada na interface entre as

temáticas recorrentes da pesquisa, Poĺıtica Pública e Práticas Escolares, com a análise de

um Programa Governamental de Educação Integral nas escolas localizadas no campo.

Nos trabalhos também encontramos as análises sobre as experiências diversas de

Programas e Projetos de educação escolar voltados a população campesina. Organizamos

no Gráfico da Figura 2 mediante o objeto metodológico de cada pesquisa, ou seja, o lócus

de pesquisa considerado que possibilitou a reflexão de cada recorte citado anteriormente.

Figura 2 - Lócus das Pesquisas - Educação do Campo (2005-2015).

Fonte: Elaboração do pesquisador, 2016.

Vemos que os lugares metodológicos estão bastante diversificados nas pesquisas em

Educação do Campo. Sobre o Programa Nacional de Educação em áreas de Reforma

Agrária (PRONERA) temos pesquisas a partir de 2008, considerando o ano de referência

inicial de 2005. Pesquisas sobre o PROJOVEM CAMPO aparecem a partir de 2012. Porém

os dois lócus de maior representação entre as pesquisas são as escolas públicas, sejam de

assentamentos rurais ou presentes nas comunidades rurais. Entretanto, enquanto que as
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escolas de assentamentos rurais aparecem com maior frequência entre 2005 e 2010, com o

dobro das pesquisas realizadas em relação as escolas públicas no campo, a partir de 2011

essa condição se inverte e as escolas públicas presentes nas comunidades rurais, triplicam

o interesse e a atenção nas pesquisas em relação às escolas de assentamentos.

Essa situação se explica, já que no ińıcio das discussões sobre a nova denominação

da educação para os povos do campo as atenções se recáıam sobre as escolas de assenta-

mentos, como se estas fossem responsáveis por gestar uma nova maneira de pensar/fazer

a educação, uma esperança para a concretização de uma Escola Popular do Campo. Com

o andamento das pesquisas e a necessidade de fortalecimento do direito à educação as

populações campesinas, viu-se a necessidade de expansão da discussão para garantir a

discussão em todas as escolas públicas situadas no campo.

Também vemos a partir de 2012 pesquisas realizadas em Licenciaturas em Educação

do Campo, possibilitadas pelas inciativas de Instituições de Ensino Superior que diante das

demandas espećıficas para Educação do campo, criaram cursos de formação de docentes

na área. Com o gráfico da Figura 2 conseguimos visualizar melhor os lócus de pesquisa

que mais se destacaram. Em 28% das pesquisas encontramos retratada a escola pública

presente no campo, seus dilemas e suas possibilidades de ir além da mera reprodução

de uma educação rural. Na sequência, 20% das pesquisas retrataram as escolas presentes

nos assentamentos rurais, destacando a necessária relação com os movimentos sociais do

campo e as questões agrárias. Em seguida, é representada as repercussões do PRONERA

no âmbito educativo e as pesquisas bibliográficas sobre os discursos presentes nas poĺıticas

implementadas no campo, com 13% cada uma.

Essa é uma memória de um percurso de estudos e pesquisas relacionadas a Educação

do Campo dos últimos 10 anos, nas quais constatamos o crescente interesse pela temática,

a ampliação dos objetos de estudos e dos sujeitos representados. Esse é um fator que

garante visibilidade ao compromisso histórico de valorização da população campesina e

do desafio de incluir no âmbito cient́ıfico os considerados diferentes e de padrão desviante

ao que era considerado como desenvolvimento cient́ıfico. A nossa pesquisa, considerando

os lócus em destaque encontra-se no território das reflexões sobre Escolas Públicas no

Campo.

2.3.2 Educação Integral

Para construção da memória dos estudos em Educação Integral, recorremos ao es-

tudo de Ribetto e Mauŕıcio (2009) e ao mapeamento que realizamos no Banco de Tese e

Dissertações da CAPES, no Domı́nio Público e na Biblioteca do Grupo de Pesquisa TEIA

da UFMG. Destacamos que a maioria dos trabalhos encontrados estavam listados no site

do referido grupo de pesquisa, tornando mais ágil nossa busca. O que não encontramos

na área da Educação do Campo.

De acordo com estudo realizado por Ribetto e Mauŕıcio (2009), considerando estudos
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realizados no Brasil entre 1988 a 2008, foram encontrados o total de cinquenta e quatro

(54) produções strictu sensu. Dessas, quarenta e três (43) são dissertações, de sete (07)

estados brasileiros e uma (01) da França. Também onze (11) teses de São Paulo, Rio de

Janeiro e Estados Unidos.

Um aspecto que nos chamou atenção é o de nenhum estudo se reportar a região

Norte ou Nordeste, nesse peŕıodo. Interessante é que na Bahia, Ańısio Teixeira inicia a

experiência com as “Escolas Classe” e “Escola Parque” no Centro Educacional Carneiro

Ribeiro (1950), porém, a tradição pela discussão da inovação pedagógica via educação

integral foi realizada pelo sul e sudeste. Também podemos inferir a partir disso que não

havia, até 2008, um grupo de pesquisas e estudos no Nordeste e no Norte que possibilitasse

a realização de trabalhos em relação a temática. A Tabela 5 mostra dados sistematizados

por Ribetto e Mauŕıcio (2009).

Tabela 5 - Produção anual de teses e dissertações por estado 1988-2008.

ESTADO RJ SP RS PR DF MG SC Ext. TOTAL Experiência
Analisada

1988 05 01 - - - - - - 06 3 Ciep; 1 Ciac;
1 CEI; 1 Fabes

1989 01 - - - - - - - 01 1 Ciep
1990 01 - - - - - - 01* 02 1 Ciep;

1 escola demonstração
1991 03 02 - - - - - - 05 4 Ciep; 1 Profic
1992 01 01 - - - - - - 02 1 PEE; 1 Profic
1993 - - - - - - - - - -
1994 02 - - - 01 - - - 03 2 Ciep; 1 Caic
1995 03 - 01 - - - - - 04 4 Ciep
1996 04 - - - - - - - 04 2 Ciep; 1 Profic;

1 escola experimental
1997 01 - - - 01 - - 01** 03 2 Cieps; 1 Pronaica
1998 01 - 01 - - - - - 02 1 Ciep; 1 Caic
1999 01 01 - - - - - - 02 2 Ciep
2000 - - - - - - - - - -
2001 01 - 02 - - - - - 03 2 Ciep; 1 Caic
2002 02 01 - - - - - - 03 2 Ciep; 1 Caic
2003 - 02 01 - - - - - 03 1 CEI; 1Ciep/Profic;

1 brizoleta
2004 01 03 - - 01 - - - 05 2 Ciep; 2 Caic;

1 escola particular
2005 - - - - - 01 - - 01 1 Ciep
2006 02 - - 01 - - - - 03 1 CEI; 2 Ciep
2007 - - - - - - 01 - 01 1 CEI
2008 - 01 - - - - - - 01 1 Ciep/CEI

TOTAL 29 12 05 01 03 01 01 02 54
* Satanford; ** Paris V
Legenda: Caic - Centro de Atenção Integral à Criança; CEI - Centro de Educação Integrada; Ciep - Centro
Integrado de Educação Pública; Fabes - Secretaria da Famı́lia e do Bem-Estar Social; PEE - Programa
Especial de Educação;Profic - Programa de Formação Integral da Criança; Pronaica - Programa Nacional
de Atenção à Criança e ao Adolescente.
Fonte: Adaptação, RIBETTO e MAURÍCIO (2009).
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Na Tabela 5 vemos os estados que mais desenvolveram pesquisas sobre o tema da

educação em tempo integral, os anos de maior evidência e as experiências recorrentes.

Vemos que a produção strictu sensu do Norte e Nordeste sobre a temática não existiu

ou não foi registrada nos domı́nios de cadastro de pesquisas em educação. Nos anos de

1993 e 2000 não tivemos produção com esse objeto de estudo e o Rio de Janeiro e São

Paulo foram os estados que mais produziram trabalhos a respeito da temática. A Tabela

5 também nos apresenta, mais do que informações sobre os trabalhos defendidos, mas,

principalmente, uma tendência imediatista no desenvolver de pesquisas na educação, em

relação a um objeto, quando esse é alvo de incentivos financeiros ou visibilidade poĺıtica,

além, obviamente, da frequente proximidade histórica do processo que se deseja estudar.

De acordo com os autores,

A análise do crescimento ou diminuição do número de produções por ano sem
considerar o Estado não é frut́ıfera. Pode-se perceber que, de 1988 a 1992, o
conjunto de produções do Rio de Janeiro teve o primeiro Programa de Educa-
ção Especial (PEE) no centro; no ińıcio da década de 90, São Paulo produziu
mobilizado pelo Profic; o Rio de Janeiro, a partir de 1994, teve a produção esti-
mulada pela retomada do programa dos Cieps; o Distrito Federal concentrou-se
nos Centros Integrados de Atendimento à Criança (Ciacs) na década de 90; e
São Paulo retomou suas produções, entre 2002 e 2004, ensejado pelo CEI (RI-

BETTO; MAUŔıCIO, 2009, p.140).

Vemos, mediante a Tabela 5, que a proporção de estudos cresce conforme a vigência e

visibilidade de um determinado Programa/Projeto em um estado, exceto o Paraná que tem

trabalhado com a educação em tempo integral e os trabalhos não refletiram tal realidade.

Em uma classificação percentual, destacam-se como experiências mais pesquisadas no

peŕıodo em destaque: 1o Ciep (Centro Integrado de Educação Pública), com 63% das

produções; 2o Caic (Centro de Atenção Integral à Criança), com 15%.

Em relação a monografias o estudo de Ribetto e Mauŕıcio (2009) localizou onze

(11), no peŕıodo de 1994 a 2008, distribúıdas: nove (09) na Unirio; uma (01) UFRJ; e

uma (01) UERJ, mas uma vez o Rio de Janeiro desponta na produção sobre educação em

tempo integral.

Quanto a textos diversos foram localizados noventa e quatro (94) produções entre

1984 e 2007, dentre elas: cinquenta e cinco (55) artigos de revista acadêmica; dezesseis

(16) caṕıtulos de livro; três (03) relatórios de pesquisa; treze (13) anais de eventos; sete

(07) livros. Conforme gráfico da Figura 3.

Nas revistas de maior prest́ıgio acadêmico entre 1985 e 1991, dez (10) artigos foram

publicados, um (01) argumentando a favor da educação em tempo integral e nove (09)

com argumentação contrária. Nas publicações de 2002 a 2007, foram publicados cinco

(05) artigos em revista de destaque acadêmico, e as cinco (05) se posicionaram a favor

da educação em tempo integral. Ocorreu uma total mudança de posição em relação a

pertinência, viabilidade e contribuição da educação em tempo integral. Muito se deve
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Figura 3 - Produção por tipo de publicação - Educação Integral.

Fonte: Adaptação, Ribetto e Mauŕıcio (2009).

ao fato também das experiências e ações de cada peŕıodo. O ińıcio da década de 1990

foi marcada pela descontinuidade de ações e experiências de educação em tempo integral,

tendo como experiência mais marcante a dos Centros Integrados de Atendimento a Criança

(Ciacs), de caráter mais assistencialista. Em virtude disso, os argumentos contrários se

apoiavam no populismo, clientelismo e assistencialismo das experiências.

Os argumentos da década 2000 que defendem tem por parâmetros outros elementos

e iniciativas de caráter distinto que reorientou o pensar-agir a educação em tempo integral,

apontando para a qualidade educativa, direito a educação em tempo ampliado e as novas

funções da escola. Entre os temas mais recorrentes nas pesquisas na área da educação

em tempo integral Ribetto e Mauŕıcio (2009) encontraram: jornada escolar; poĺıticas

educacionais; práticas educativas; e democratização da educação. No nosso mapeamento,

considerando a temporalidade de 2005-2015, obtem-se a Tabela 6.

Como mostra a Tabela 6, a produção foi crescente nos últimos dez anos, superando o

volume de trabalhos apontado pelo estudo de Ribetto e Mauŕıcio (2009), que considerou

a temporalidade de 20 anos de produção. Encontramos ao todo oitenta e uma (81) teses

e dissertações, sendo dezenove (19) teses e sessenta e duas (62) dissertações. Vemos que

o número de teses defendidas tem uma média aproximada de duas (02) por ano, já de

dissertações esse número cresce e passa para seis (06) em média. Contudo, entre as dis-

sertações, há um salto considerável entre os anos de 2007 a 2008, de uma (01) para nove

(09) e alcançando ápice de produções nos anos de 2012 e 2013, com dez (10) produções,
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Tabela 6 - Resumo das Pesquisas na Área de Educação Integral - Instituições (2005-2015).

ANO TESES DISSERTAÇÕES INSTITUIÇÕES

2005 0 0 -
2006 3 2 2T Unicamp; 1T UnB; 1D PUCPR; 1D UFRJ
2007 2 1 1T USP; 1T UFRGS; 1D USP
2008 2 9 1T UFPA; 1T USP; 3D UNIRIO; 2D UFRJ;

1D PUC-MG; 1D UFMG; 1D Unicamp; 1D UNISANTOS
2009 3 6 2T UFPR; 1T Unicamp; 4D UNIRIO;

1D PUC-Campinas; 1D UNOESTE
2010 1 5 1T UNESP; 3D UFRJ; 2D UNIRIO
2011 2 9 1T; USP; 1T UNESP; 4D UNIRIO;

1D UFSJ; 1D UFMG; 1D UFRJ;
1D PUC-MG; 1D UERJ

2012 1 10 1T UnB; 2D UNIRIO; 1D UNICAMP;
1D UNEB; 1D PUC-MG; 1D UFJF;
1D UFMG; 1D UFES; 1D PUCRS; 1D UCB

2013 4 10 1T UFMG; 1T USP; 1T UFRJ; 1T UnB;
3D UNIRIO; 1D UFRJ; 1D UFV;
1D UFMT; 1D UFMG; 1D PUC-Campinas;
1D USP; 1D UFRGS

2014 1 8 1T USP; 3D UFMG; 1D UNISINOS;
1D UEL; 1D UNITAU; 1D UFSC;
1D PUC-Campinas

2015 0 2 1D UEL; 1D UFRGS
TOTAL 19 62 TOTAL GERAL: 81

Fonte: Elaboração do pesquisador, 2016.

respectivamente.

Também observamos vinte e oito (28) Instituições de Ensino Superior que se dedica-

ram a produção sobre Educação Integral. Vemos que despontam em produção a UNIRIO,

UFRJ, UFMG e USP. Somando-se as produções das quatro instituições, a primeira citada

apresenta 43,9% dos trabalhos. Dentre essas também, temos a maior concentração de pes-

quisas em relação a Educação Integral na região sudeste do páıs. Corroborando com o

mapa de concentração de estudos sinalizado por Ribetto e Mauŕıcio (2009), apenas com

a mudança de maior participação nas pesquisas do Estado de Minas Gerais e arrefeci-

mento nas produções do Rio Grande do Sul. O Gráfico da Figura 4 trata das temáticas

recorrentes nos estudos em Educação Integral.

O gráfico da Figura 4 apresenta as principais temáticas abordadas nas pesquisas em

Educação Integral no recorte temporal de 2005-2015. O levantamento bibliográfico nos

mostrou que a variação das temáticas aconteceu principalmente após 2008, ano em que

Ribetto e Mauŕıcio (2009) conclúıram seu levantamento e encontraram as temáticas da

jornada escolar, poĺıticas educacionais, práticas educativas e democratização da educação.

No nosso recorte, o tema da democratização da educação parece ter sido consensual,
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Figura 4 - Temas das pesquisas em Educação Integral (2005-2015).

Fonte: Elaboração do pesquisador, 2016.

não havendo mais centralidade nesse debate como objeto de estudo. Percebemos ainda

a continuidade da recorrência dos temas sobre Poĺıticas Pública, em 28% das pesquisas,

sobre Prática em Educação Integral com 20%, seguido em uma posição de empate, pelos

estudos sobre Concepções de Educação Integral, também com 20%. Esse último tema

citado aparece como novo objeto, já que não houve recorrência do mesmo no estado da

arte citado. O fato é que o ano de 2008 traz fortemente as ações do Programa Mais

Educação nas escolas públicas, além dos vários incentivos da primeira década de 2000,

no âmbito das poĺıticas públicas, para implementação de ações visando o atendimento ao

Plano Nacional da Educação, Lei N◦ 010172, de 9 de janeiro de 2001.

Esse cenário garantiu que ao final da primeira década e as experiências implemen-

tadas fosse provocando reflexões e pesquisas para compreensão das novas configurações

escolares para atender ao desafio da formação integral e em tempo integral. Dáı que Cur-

ŕıculo: tempos e espaços continua como temática recorrente nas pesquisas da área, com

11% das pesquisas encontradas, o que amplia a discussão do tema mais próximo, anterior

a essa temporalidade, da jornada escolar. Seguidos pelos temas do Trabalho Docente, 6%,

Formação Docente, 5%, e Gestão da Educação Integral, 4%. Encontramos ainda temáticas

Variadas, 6%, para cada pesquisa, dentre as temáticas temos: Educação Integrada, Edu-

cação Integral e Infância, Egressos da Educação Integral, Relação Escola e Comunidade

e, por fim, Aprendizagem Afetiva em Educação Integral. A primeira década e a diversi-
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dade de ações nascidas com os anos 2000, na retomada de uma prerrogativa institucional

de valorização da Educação Integral, possibilitou a florescência de temas e preocupações

diferentes das reflexões presentes na década de 1990.

Com relação aos lócus das pesquisas em Educação Integral na temporalidade 2005-

2015, temos sintetizados os dados no gráfico da Figura 5.

Figura 5 - Lócus das Pesquisas em Educação Integral 2005-2015.

Fonte: Elaboração do pesquisador, 2016.

O gráfico da Figura 5, dos Lócus de Pesquisa recorrentes nos estudos encontrados

entre 2005-2015, nos mostra a variação do interesse nas pesquisas realizadas. Enquanto

que nos estudos entre o peŕıodo de 1988-2008 as experiências investigadas refletiam so-

bre os CIEPs e os CEIs, as da temporalidade em evidência tem outras ações e lugares

a apresentar. Vemos que as discussões sobre os CIEPs passam de primeiro lugar em re-

corrência para terceiro, com 11%. Cresce, substancialmente, as pesquisas que analisam

poĺıticas municipais e estaduais de implantação de escolas integrais, alcançando 45% dos

estudos. O Programa Mais Educação recebe atenção em 21% dos trabalhos encontrados,

com primeira recorrência verificada em 2011, demonstrando que pela abrangência territo-

rial de suas ações, muitas inquietações foram provocadas pela existência desse Programa

na esfera pública, pois em cinco anos passa a ser a segunda experiência mais analisada

nas pesquisas em Educação Integral.

Outros lócus pesquisados estão a experiência do Bairro Escola, com 6% dos estudos,
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a Escola Plural, com 5% das recorrências. Também encontramos 5% de trabalhos com

preocupação bibliográfica de ressaltar a importância de teóricos para a área da Educação

Integral, foram: Léon Dehon e Élisée Réclus. As demais pesquisas, figurando entre 2% e

1% das recorrências cada, foram: Ensino Superior, ONGs, Clubes Escolares, Colégio Naval

e o PROETI.

Na configuração das pesquisas em Educação Integral, nosso estudo se enquadra na

análise das experiências do Programa Mais Educação a partir das práticas educativas

investigadas.

2.3.3 Educação do Campo em Tempo Integral

Para nós esse é o tema convergente e de principal interesse no estudo realizado,

mapeamos o que já foi pesquisado em Educação Integral e/ou Tempo Integral nas escolas

localizadas no campo, que assumem o termo. Encontramos no total cinco (05) estudos,

entre teses e dissertações que analisam a temática destacada. Vejamos na Tabela 7.

Tabela 7 - Resumo das Pesquisas na Área de Educação Integral do Campo (2005-2015).

ANO TESES DISSERTAÇÕES INSTITUIÇÕES

2005 0 0 -
2006 0 0 -
2007 0 0 -
2008 1 0 1T UFPel
2009 0 1 1D UNIRIO
2010 0 0 -
2011 0 2 1D UFSCAR; 1D UCB
2012 0 0 -
2013 0 0 -
2014 0 0 -
2015 1 0 1T UCDB

TOTAL 2 3 TOTAL GERAL: 5
Fonte: Elaboração do pesquisador, 2016.

Vemos que dentre o total de trabalhos apresentados, há uma pulverização das Insti-

tuições que discutem sobre esse recorte espećıfico. Dentre as que se destacam na discussão

da Educação do Campo encontramos uma (01) dissertação na Universidade Federal de

São Carlos, no ano de 2011. Em relação as que se destacam na discussão da Educação

Integral tivemos uma (01) dissertação, em 2009, da Universidade Federal do Estado do

Rio de Janeiro. No total encontramos cinco (05) trabalhos, sendo duas (02) teses e três

(03) dissertações, cada uma em Instituições diferentes, consequentemente, o total dessas

é de cinco (05) também, dispensando a elaboração de gráficos. Diante da quantidade de

trabalhos sobre o recorte temático, a Tabela 8 que iremos apresentar vai congregar os Te-

mas das pesquisas, bem como seus respectivos Objetos Metodológicos. Vejamos a seguinte
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Tabela 8:

Tabela 8 - Temas e Objetos Metodológicos das Pesquisas em Educação Integral do Campo (2005-
2015).

ANO PUCLICAÇÃO TEMÁTICA OBJETO

METDOLÓGICO
2008 1 Tese Poĺıtica Pública Escola Pública

no Campo

2009 1 Dissertação Concepções de MST
Educação Integral

2011 2 Dissertações - Relação Educação - MST e MLST;
e Movimentos

Sociais do Campo;

- Poĺıtica Pública - Escola Pública
no Campo

2015 1 Tese Curŕıculo PROUCA

De acordo com a Tabela 8 vemos que essa é uma área que carece ainda de muita

exploração cient́ıfica. Só tivemos a recorrência do Tema Poĺıtica Pública em dois (02)

trabalhos, um de 2008 e outro de 2011. Nos demais, uma pesquisa sobre Concepções de

Educação Integral, em 2009. Outra sobre a Relação entre Educação e Movimentos Sociais

do Campo, em 2011. Por fim, uma tese sobre Curŕıculo em 2015.

Para fazermos uma relação na proporção de pesquisas na área de Educação do

Campo, considerando o total de quarenta e seis (46) estudos encontrados, versando sobre

escola pública, somados aos cinco (05) sobre Educação Integral nas escolas do campo, os

que tratam desse último recorte representam 9,8% dos trabalhos. Considerando o mon-

tante de estudos na área da Educação Integral, oitenta e um (81), somados aos cinco (05)

abordando a Educação do Campo, esse último recorte representa 5,1% das pesquisas. So-

mando todos os trabalhos (46+81+05), totalizando cento e trinta e dois (132), apenas se

preocupam em discutir a questões relativas à Educação Integral em escolas do campo 3,7%

dos estudos. Esse dado corrobora a necessidade acadêmica da pesquisa que realizamos.

Com relação aos objetos metodológicos encontramos uma tese e uma dissertação que

focalizaram na implementação das Poĺıticas de Educação Integral na escola pública situada

no campo, outras duas dissertações sobre escolas públicas localizadas em assentamentos

rurais com forte relação com o MST e uma tese que discute as alterações do curŕıculo

escolar a partir da implantação do PROUCA (Programa um Computador por Aluno).

Fora do recorte temporal do levantamento realizado considerando 2005-2015, encontramos

uma dissertação defendida pela Universidade de Braśılia com a análise da implantação do

Programa Mais Educação em uma escola do campo.
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Faremos, a partir desse ponto, um breve comentário sobre cada um desses trabalhos,

incluindo o de 2016. Isso nos aparece como necessário, nesse tópico, para compreender-

mos as discussões a respeito de nossa temática central, pontos de partida, argumentos

elaborados, pontos de chegada, com o intuito de avançarmos nas reflexões desta tese.

Organizamos os comentários, seguindo a ordem cronológica de defesa dos trabalhos.

De autoria de Rosa Elane Antória Lucas e intitulada “Educação formal/rural per-

meando as relações do campo: um estudo de caso na Escola Estadual de Tempo Integral

Ensino Fundamental Cândida Silveira Haubman - Arroio Grande/RS”, a tese defendida

em 2008, trata da análise de como o cenário da escola localizada no campo foi alterado

pela promulgação da Diretrizes operacionais da Educação Básica nas Escolas do Campo,

de 2002, e se o curŕıculo de educação integral implantada na escola localizada no campo do

munićıpio de Arroio Grande-RS tem relação com o contexto produtivo do campo. Faz uma

revisão teórica das questões territoriais utilizando autores como Marx, Lênin, Kautsky e

Chayanov. Além de discorrer sobre conceitos de agricultura familiar, desenvolvimento sus-

tentável e educação. No tópico da educação apresenta uma breve trajetória da educação

rural em cada fase da história do Brasil, trazendo elementos da educação integral. As

categorias analisadas pela autora foram educação do campo/educação rural, educação in-

tegral/de tempo integral, projeto poĺıtico-pedagógico e grade curricular (termo utilizado

pela autora). A metodologia esteve ancorada na pesquisa qualitativa, com abordagem

dialética e de caráter participante, com realização de reuniões com o grupo pesquisado,

através da tipologia do estudo de caso. Após análise dos documentos orientadores para as

escolas do campo e PPP da escola, bem como de entrevistas realizadas com professores,

gestor da escola, pais de alunos, professores e alunos, a autora conclui que a educação

integral implantada na escola localizada no campo de Arroio Grande/RS, reforça o ca-

ráter das poĺıticas de educação rural, sobrecarregando o docente, por ter ênfase muito

instrucional, sem ressignificar o conteúdo nem as práticas pedagógicas.

De autoria de Cristiane da Silva Correia e intitulada “O MST e seus discursos edu-

cacionais: em torno de uma concepção de educação integral”, a dissertação defendida em

2009, trata da análise do material impresso das orientações educativas do MST, buscando

identificar que tipo de concepção de educação completa ou integral o Movimento se apro-

xima. Tem como questão de pesquisa quais são os fundamentos poĺıtico-epistemológicos da

proposta poĺıtico-educacional do MST? E defende o “pressuposto de que o MST constitui

uma concepção socialista de educação, cujas bases concebem uma concepção de educação

integral” (CORREIA, 2009, p. 15). Utiliza a Análise Cŕıtica do Discurso (ACD) de linha

inglesa, com Fairclough. As categorias analisadas: intertextualidade, ideologia, hegemonia,

gramática, vocábulo e coerência. A divisão dos caṕıtulos da dissertação não prevê nenhum

tópico referente a conceituação da educação integral, estão voltados para a discussão dos

Movimentos Sociais e Análise Cŕıtica do Discurso, sendo a discussão de conceituação di-

lúıda ao longo do texto. Para a pesquisadora, a educação integral é entendida como uma
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educação completa, expressão que utiliza como sinônimo, e atrela o conceito as dimensões:

‘educação e vida’; ‘educação e transformação’; ‘educação formal e educação não formal’;

considerando a fundamentação da educação socialista com Pistrak e Makarenko. Embora

na introdução do texto a autora fale suas categorias, no caṕıtulo de análise a mesma

elenca outras categorias de análise, como: a coletividade, cooperação, trabalho, cultura,

tempo, espaço e valores. Como conclusão o trabalho demonstra que enquanto proposta o

MST concebe a educação de forma a convergir com a visão de educação integral de cunho

socialista.

De autoria de Samila Bernardi do Vale e intitulada “O assentamento Dezessete de

Abril e seu projeto de Escola Integral para o Campo”, a dissertação de 2011, trata de uma

investigação em um projeto de escola de tempo integral do Assentamento Dezessete de

Abril, munićıpio de Araraquara, SP, e suas posśıveis articulações com o MST e MLST.

A pesquisadora inicia trazendo a discussão da relação campo-cidade, buscando justificar

a pertinência ou não da Educação do Campo e conclui a discussão levantando a tese de

que “a organização do trabalho rural não exige uma educação diferenciada no que diz

respeito ao ensino regular, educação básica, ainda mais a partir de meados da década de

1990” (VALE, 2011, p. 20). Na sequência, a autora apresenta um tópico de discussão sobre

a educação do campo, no qual na trajetória histórica considera apenas o marco de 1998,

da Conferência Por Uma Educação do Campo, além disso, a discussão circunda ao que o

MST defende como educação do campo e não há traços de originalidade de conceituação,

nem de defesa e nem de construção de argumentação em relação a educação do campo,

algo visto com muita estranheza durante a leitura e que foi corroborado no tópico seguinte,

o qual trata das cŕıticas a especificidade dessa educação, que por uma vertente marxista

defende a educação de cunho geral, que permita ao educando perceber sua particulari-

dade na totalidade. A pesquisadora também nega a força transformadora das condições

estruturais da sociedade por outras vias que não sejam as econômicas e históricas, por

isso defende que a educação e trabalho sejam os principais eixos orientadores das práti-

cas pedagógicas, como tema universal e capaz de trabalhar a particularidade. Apoiada em

Bourdieu, a pesquisadora nega os desńıveis entre escolas urbanas e rurais, justificando que

os desńıveis existem na oferta de educação para diferentes classes, independentemente de

sua localização. Também apresenta o histórico de divisão do MST em MLST e a defesa

dos assentados pelo atendimento escolar, que teve ińıcio em um barraco até, após muitas

reivindicações junto a prefeitura, a construção de um prédio e a atenção a educação em

tempo integral. Como resultado a pesquisadora chegou a conclusão de que não existe uma

proposta clara de educação integral na escola do assentamento, já que sua implementação

teve mais caráter de imposição poĺıtica pela prefeitura municipal para conquistar parceria

com outras instituições, porém embora não exista uma definição os páıs e alunos estão sa-

tisfeitos com a escola pela reforma, pelo espaço aberto pela escola para deixar as crianças

protegidas enquanto os pais trabalham e pela diversificação das atividades. Os professores
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se mostraram descontentes com a descontinuidade dos projetos da parte diversificada, já

que a prefeitura atrasa o pagamento dos monitores. Falou da predominância das ativida-

des de educação f́ısica e artes que deixam as crianças muito motivadas. A pesquisadora

destaca que pelas crianças serem oriundas de famı́lias das classes populares existe uma

deficiência na escolarização e por isso o ‘tempo pedagógico’ deve ter um outro sentido

diferente do das classes dominantes, que tem outros espaços de aprendizagens. A partir

desse ponto de vista a autora concorda com a fala de uma das coordenadoras pedagógicas

que defende a prioridade das atividades escolares em: 1- alimentares; 2- comportamental;

3- relativas ao conteúdo. Assim, a pesquisadora acredita ser de extrema importância a

educação de tempo integral por permitir que as crianças fiquem mais tempo em contato

com a cultura escolar.

De autoria de Nilce Rosa da Costa e intitulada de “Educação de Tempo Integral do

Campo: novos tempos e significados”, a dissertação, de 2011, parte da problemática da

garantia da qualidade na oferta da educação básica no campo e da educação integral para

esse público, já que em termos de legislação já possúımos avanços suficientes pela garantia

dessa educação ser institúıda como modalidade educativa. Assim, tem como preocupação

analisar a implantação da educação integral em escolas do campo mediante olhar para

gestão e financiamento da educação, considerando a relação custo-aluno/ano, e a satis-

fação da comunidade escolar e dos pais dos alunos com a educação de tempo integral.

Descreve a comunidade rural estudada localizada em Palmas-TO, como carente de opções

culturais, de lazer e de bens sociais. A ênfase da discussão do trabalho recai sobre as

questões relativas a educação integral, suas especificidades e históricos, e a discussão da

educação do campo se restringe a legislação e a cŕıtica as poĺıticas de educação rural. Apre-

senta um tópico que tenta fazer relação entre as duas perspectivas em estudo, dáı aponta

que uma proposta de educação integral para o campo deve ser pensada para assumir a

identidade dos seus sujeitos e permitir que a educação seja instrucional e instrumento de

socialização, mas que não deve impedir o trabalho das crianças, que essas possam conti-

nuar trabalhando e estudando, para que não tenham que fazer a opção de deixar a escola

pelos afazeres domésticos e/ou da roça. A pesquisadora encontra como resultados uma

satisfação de mais de 80% dos pais e da comunidade escolar com a proposta de educação

integral, embora não haja ainda uma preocupação do curŕıculo escolar com a realidade

do campo, afirma ainda que a escola pesquisada apresenta as mesmas caracteŕısticas de

uma escola urbana no espaço rural. Mesmo assim, os páıs se mostram muito satisfeitos

pelas possibilidades dos alunos aprenderem pintura, música, dança, embora ainda não

tenha estrutura f́ısica adequada para o desenvolvimento das atividades diversificadas. Em

relação ao financiamento custo-aluno, a pesquisa verificou que houve elevação do valor

repassado à escola, porém sem est́ımulos aos docentes que ampliaram a carga horária de

trabalho sem adicionais.

De autoria de Gisele Morilha Alves e intitulada de “Saberes presentes no curŕıculo
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escolar de uma escola do campo de tempo integral: laços, entrelaçamentos e tensiona-

mentos”, a tese, de 2015, trata de uma investigação em relação aos saberes presentes no

curŕıculo escolar de uma turma de 4o ano do Ensino Fundamental, de uma escola pública

no campo de tempo integral pertencente ao PROUCA, buscando estabelecer relações entre

os saberes escolares e outros saberes. Como questão a autora apresenta “quais as relações

existentes entre os diferentes saberes que circulam no curŕıculo do 4o ano do Ensino Fun-

damental em uma escola do campo de tempo integral?” (ALVES, 2015, p. 29). Afirma

ainda que a escolha da escola ocorreu porque durante o mestrado já havia pesquisado as

novas tecnologias em escolas urbanas, portanto, no doutorado foi escolhida a Educação

do Campo, sem maiores detalhamentos. A autora realizou uma pesquisa de abordagem

qualitativa, de cunho etnográfico, com procedimentos de observação de campo, entrevistas

com crianças e professores/as do 4o Ano do Ensino Fundamental, além de instrumentos de

imagens e fotografias. A escola pesquisada é de tempo integral, aliando a qualificação pro-

fissional em agropecuária, mas não aderiu ao Programa Mais Educação, segundo a autora

a justificativa foi a de que é muito dif́ıcil uma escola da área rural ser aceita pelo Programa

e porque a escola teria de ficar aberta a comunidade, o que é inviável por conta dos ani-

mais que circulam (vacas, bois, cavalos, peixes, porcos/porcas e galinhas/frangos/galos).

A tese defendida pela autora é a de que “O curŕıculo escolar, fruto de um contexto his-

tórico monocultural/tecnocrático, é tensionado por ações que provocam relações com os

saberes não disciplinares no curŕıculo da escola do campo” (ALVES, 2015, p. 23).

Fora do recorte em destaque no tópico, encontramos o estudo de 2016 de autoria de

Samira Bandeira de Miranda Lima, “Programa Mais Educação nas Escolas do Campo:

oportunidade de aprofundamento dos prinćıpios da Educação do Campo? - O caso do

Colégio Estadual Vale da Esperança, Formosa/GO”. A autora apresenta o debate da

Educação do Campo calcado no que denomina tŕıade estruturante: educação, poĺıtica pú-

blica e campo. O objetivo da pesquisa foi o de analisar as práticas dos profissionais do

Programa Mais Educação e sua vinculação com os prinćıpios da Educação do Campo, me-

diante seus problemas e contribuições. A fundamentação da pesquisa foi constrúıda com a

contribuição dos autores: Jaime Giolo, Gaudêncio Frigotto, Dermeval Saviani, Jaqueline

Moll, Roseli Caldart, Mônica Molina e Luiz Carlos Freitas. A metodologia utilizada para

analisar as ações do Programa foi abordagem qualitativa do tipo estudo de caso, e como

procedimentos a análise documental, observações na escola e entrevista semi-estruturada

com monitores, ex-monitores, professores da escola, diretores e pais de alunos. A teoria

do conhecimento que norteou a compreensão do processo estudado foi o materialismo

histórico dialético e a relação universal e particular. Para a análise dos dados, foi empre-

gado o método de análise de conteúdo do material coletado. As categorias de estudo foram

Educação do Campo e Escola do Campo; Educação Integral e Educação Omnilateral; Pro-

grama Mais Educação na Escola do Campo - TERRA, CULTURA e TRABALHO como

matriz formadora humana; PME e a qualidade da educação e a dinamização do espaço
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escolar, na percepção dos sujeitos envolvidos no processo. Um dos problemas recorren-

tes na fala dos sujeitos foi a da infraestrutura das escolas e a integração das atividades

do Programa e o curŕıculo convencional da escola. Mesmo assim a pesquisa evidenciou a

contribuição do PME na escola para a construção dos prinćıpios da Educação do Campo

a partir da implementação dos tempos educativos, do trabalho como prinćıpio educativo

e da auto-organização dos estudantes. Como conclusão a autora apresenta o Programa

Mais Educação nas Escolas do Campo como uma iniciativa governamental de extrema

relevância para contribuir na construção da Escola do Campo em direção aos seus prinćı-

pios, possibilitando concretamente a materialização de uma formação multidimensional e a

construção de uma educação integral humanista, centrada na formação e desenvolvimento

integral do sujeito, na intencionalidade da Educação Omnilateral.

Diante das produções sobre Educação Integral do Campo, destacamos que há pouco

aprofundamento em relação as convergências entre as especificidades das propostas educa-

tivas, ora os trabalhos enfatizam a discussão de uma perspectiva, ora de outra. Também

os elementos de inter-relações são pouco explicitados, e quando mencionados são colo-

cados em relações expĺıcitas pela aproximação conceitual direta sem mencionar pontos

de convergência, como por exemplo, Educação Integral do Campo, por atender pessoas

do campo. Alguns apontamentos partem da dissertação de Lima (2016), que analisa as

ações do PME nas escolas do campo a partir da Omnilaterilidade, sendo esse o principal

conceito que a autora converge Educação do Campo e Educação Integral, para chegar a

conclusão que o PME, como uma inciativa do Estado possibilita a formação integral e o

caminhar em direção aos prinćıpios da Educação do Campo. Porém constatamos que pre-

cisamos de mais estudos e reflexões para que possamos compreender as novas demandas

colocadas para e pela escola e como um Programa como o Mais Educação pode ser essa

via de reconstrução de uma escola do campo mais próxima de seus sujeitos.

Com esse intuito e visando contribuir para vislumbrar novos elementos de análise,

buscamos uma discussão que aponte não apenas para uma das vertentes em estudos, mas

que aprofunde o olhar para as formas em que as mesmas podem assumir, em diferentes

contextos, formas essas que podem aproximar, distanciar ou fundir as perspectivas. Para

isso, buscaremos nos referenciais da Educação Popular, como śıntese integradora entre

propostas de Educação do Campo e Educação Integral, os elementos que caracterizem

a fusão entre os dois processos, aparentemente distintos, como face de complexificação

de um mesmo ideário educativo, sem desconsiderar as finalidades que as fazem divergir

ou tangenciar nas veredas da prática. Esse é um dos diferenciais e amplificadores da

discussão do nosso trabalho. Além disso, nosso trabalho tem a preocupação de discussão

das possibilidades curriculares de reconstruir a Escola Pública localizada no campo pelas

ações de Educação Integral, através das atividades de agroecologia que reconstroem e

apontam para tecnologias sociais, como possibilidade de aprofundar o caráter popular e

de identidade com o campo, dessa instituição alheada pelas poĺıticas de Educação Rural.
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2.4 AS VÁRIAS MÃOS DA PESQUISA: A PESQUISA PARTICIPANTE

COMO PRÁXIS EPISTEMOLÓGICA E EDUCATIVA

Diante das inquietações que envolvem a implantação da Educação em Tempo Inte-

gral nas escolas localizadas no campo e dos conceitos que sustentam o estudo, constrúımos

um percurso de pesquisa considerando a imersão no contexto de inserção profissional, o

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Campus

Ipanguaçu, com a potencialidade local para a discussão proposta. O objetivo da pesquisa

foi analisar os impactos da implantação da Educação em Tempo Integral, com ações do

Programa Mais Educação para a construção de uma identidade de Escola do Campo. Para

tanto, a simples realização de um estudo exploratório não possibilitaria perceber a teia

de relações e contradições constrúıdas na tecitura das práticas. Pesquisar a constituição

do tecido das práticas demanda a utilização de uma variedade de procedimentos que a

simples exploração não contribui para perceber como os diferentes elementos vão com-

pondo a trama das práticas no interior da dinâmica escolar. Além disso, nossa opção pela

Educação Popular sinaliza a noção de implicação na pesquisa, considerando que investigar

extrapola a dimensão da constatação e incorpora a da contemplação22.

Assim, o percurso metodológico que apresentamos tem duas facetas: ser exploratório

e participativo; sem distinção de fases, mas essas foram acontecendo, concomitantemente,

e se complementando na construção das informações de referências para posterior análise.

Partimos com a concepção de pesquisa exploratória como

um peŕıodo de investigação informal e relativamente livre, no qual o pesquisa-
dor procura obter, tanto quanto posśıvel, entendimento dos fatores que exercem
influência na situação que constitui o objeto de pesquisa. Constitui, portanto,
uma etapa cujo objetivo é o de descobrir o que as variáveis significativas pare-
cem ser na situação e que tipos de instrumentos podem ser usados para obter
as medidas necessárias ao estudo final (GIL, 2002, p. 130).

A vivência dessa face se deu pela necessidade de conhecer o objeto de estudo, pela

inserção na realidade pesquisada e na necessidade de aproximação com o público que

desenvolve as ações de educação integral nas escolas localizadas no campo. Dos procedi-

mentos aplicados nessa face do estudo, foi posśıvel a realização de um estudo bibliográfico,

pelo levantamento de teses e dissertações, para construir o estado da arte dos últimos dez

anos de pesquisa das temáticas em evidência, como já explicitado nesse caṕıtulo, “Uma

Revisão das Pesquisas sobre Educação do Campo e Educação em Tempo Integral”. Tam-

bém nos aproximamos dos sujeitos pela realização de um curso de Extensão em Educação

do Campo para profissionais das escolas localizadas no campo do munićıpio de Ipanguaçu-

22O sentido de contemplação é utilizado em referencia a Santos (2007) que concebe o ato de pesquisar
e construir o conhecimento cient́ıfico como ato de admiração da realidade e de si mesmo. Um ato reflexivo
de construção de autoconhecimento e de reconstrução do lugar social do conhecimento na sociedade.
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RN e realizamos entrevista com a coordenadora municipal do Programa Mais Educação

e questionários com os gestores das nove escolas municipais localizadas no campo em

Ipanguaçu-RN.

Além da face exploratória e de inserção no campo de pesquisa, outra tipologia foi

assumindo e delineando as ações do estudo. A pesquisa participante que respondeu as

necessidades de investigação prática do estudo e de caracterização de uma pesquisa em

Educação Popular, que não apenas intentou conhecer processos por meio do discurso, mas

buscou construir espaços de reflexão/ação coletivos. A Pesquisa Participante, como uma

prática de pesquisa e ação junto as camadas populares, em suas ações vivenciadas no Brasil

desde a década de 1960 com os movimentos de cultura popular e, em sua continuidade

de caminho posśıvel para Educação Popular, segue aspirando transformações de ações

sociais em comunidades e grupos populares através de um conv́ıvio e estabelecimento de

um v́ınculo solidário, de acordo com Brandão e Borges (2007)23:

Dos anos 60 e 70 até os dias de hoje, as suas diversas alternativas pretendiam
re-criar os termos da cŕıtica cient́ıfica e poĺıtica às relações tradicionais entre
o conhecimento produzido através de pesquisas cient́ıficas e as ações sociais
associadas a elas ou delas derivadas. Elas aspiravam e seguem aspirando a dife-
rentes dimensões de transformações de ações sociais de vocação comunitária e
popular, a partir de uma elaboração sistemática de conhecimentos, de saberes e
de valores constrúıdos solidariamente, gerados através de pesquisas sociais co-
locadas a serviço de experiências co-participadas de criação coletiva de saberes,
a partir do enlace entre profissionais e/ou militantes agenciados e as pessoas,
grupos e comunidades populares (BRANDãO; BORGES, 2007, p. 55-56).

A construção histórica da Pesquisa Participante na América Latina se originou em

diferentes unidades de ação de trabalho comunitário e com movimentos sociais e foram

se disseminando, através de diferentes aportes anaĺıticos, reconstruindo o jeito de fazer

pesquisa cient́ıfica. A caracteŕıstica comum das ações de pesquisa era a de serem “projetos

de envolvimento e mútuo compromisso de ações sociais de vocação popular” (BRANDãO;

BORGES, 2007, p. 53) que assumiram papel poĺıtico e educativo, de enfrentamento a

neutralidade cient́ıfica e a proposição e vivência de outras formas de desenvolvimento local.

Embora seja desenvolvida desde a década de 1960, suas possibilidades não se esgotaram

e, atualmente, podemos vivenciar formas plurais de trabalho de pesquisa junto a grupos

populares.

A Pesquisa Participante se coaduna com os fundamentos epistemológicos que emba-

saram o estudo, de contraposição a uma lógica moderna e positivista de encarar e fazer

23A Pesquisa Participante, segundo Brandão e Borges (2007), está ancorada no grupo de pesquisas
que tem a preocupação de construção de conhecimento e de trabalho cultural junto as camadas populares
e é tratada com vários nomes e sentidos “O modelo de investigação social de que trata este pequeno
estudo tem recebido diversos nomes: “pesquisa participante”, “auto-diagnóstico”, “pesquisa ação”, “pes-
quisa participativa”, “investigação ação participativa”. Em termos de Brasil e de América Latina”(p. 53).
Escolhemos para nossa pesquisa o termo Pesquisa Participante para marcar o caráter de investigação e
participação.
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a pesquisa cient́ıfica. Uma contraposição que nega a neutralidade do fazer cient́ıfico e

entende que os resultados das pesquisas trazem impacto nos processos e relações sociais.

Nesse sentido, na discussão de outras bases para a reflexão epistemológica e me-

todológica do estudo sobre educação popular, consideramos as contribuições de autores

como Santos (2007), com a sociologia das ausências e emergências, e Elias (1998), com

a sociologia dos processos, que fazem a cŕıtica sociológica à epistemologia guiada por um

paradigma filosófico da ciência moderna e sua busca pela universalidade, que corroborou

com a inferiorização cultural de grupos economicamente explorados e marginalizados.

Para os dois autores mencionados o conhecimento é instrumento de poder e a forma

como é utilizado define seu impacto social e compromisso. A cŕıtica sociológica à episte-

mologia moderna faz a apreciação das formas de construção do conhecimento cient́ıfico

e analisa que, ao mesmo tempo em que o conhecimento pode servir como elemento de

dominação e subserviência, também pode servir de libertação e empoderamento dos gru-

pos sociais. Para Elias (1998), a tradição filosófica moderna centra-se no conhecimento

cient́ıfico e em seus métodos baseados nas ciências naturais, busca criar o ser que conhece

um “Eu Absoluto”, já uma tradição sociológica centra-se nos processos e na estrutura

de conhecimento de um grupo em sua trajetória, nos ‘fundos sociais de conhecimento

aprendido’, um “Nós em aprendizagem”.

Também em Santos (2007) o conhecimento é entendido como uma produção social

do grupo, é o sentido da ação humana em determinado contexto, que combina elementos

da tradição (senso comum) e das interações e construções simbólicas sociais. Portanto,

não é um dado espećıfico dos cientistas, nem exclusivo das instituições universitárias e de

pesquisa. Essa é uma premissa fundante nas pesquisas em Educação Popular, defendendo

a valorização dos conhecimentos e saberes dos que foram ‘negativados’ socialmente.

Ainda de acordo com esses autores a pesquisa nas chamadas ciências sociais foi

balizada pelos critérios de cientificidade quantitativos. O pensamento positivista foi res-

ponsável pela cientificização das ciências sociais, transplantando os prinćıpios de validade

cient́ıfica das ciências exatas e da natureza, o que acarretou sérias consequências pela

diferença entre objetos de estudo. Segundo Flick (2009), a pesquisa social pela égide da

perspectiva quantitativa teve com finalidade o isolamento das causas e efeitos, operaci-

onalizar adequadamente as relações teóricas, medir e quantificar os fenômenos sociais, a

busca pela generalização e a formulação de leis universais.

Na análise sociológica de Santos (2007) e Elias (1998) essas condições de valida-

ção do conhecimento desconsideraram as subjetividades dos pesquisadores e pesquisados,

inferiorizaram saberes de grupos sociais diversos, subjugaram a experiência social das

camadas populares, criaram o fetichismo ao conhecimento, a arrogância acadêmica e a

descrença na ciência enquanto produtora de soluções práticas para os problemas sociais.

Essas cŕıticas são fundamentais para as pesquisas em Educação Popular que criticam

o distanciamento na produção do conhecimento, o isolamento e a neutralidade cient́ıfica.
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O conhecimento para a Educação Popular é uma construção social que tem os referenciais

na cultura do grupo que o produz. Para Brandão (1986), o conhecimento na Educação

Popular não pode desconsiderar a questão cultural, ao lado das questões poĺıticas e de

poder. O conhecimento para Freire (1996) se constrói partindo da experiência, do que faça

sentido para o sujeito que aprende. Assim, a pesquisa em Educação Popular é também

um processo de formação humana, não apenas de constatações e de compromisso com

um saber-fazer cient́ıfico distante de seus sujeitos, criando lógicas discursivas e operativas

como códigos inacesśıveis para os objetos pesquisados, pessoas, grupos e processos, mas,

contrariamente, um processo dialógico, de implicações e fortalecimento das aprendizagens

coletivas, em que se avança na reflexão sobre as possibilidade de trabalho junto às camadas

populares. Por isso, a pesquisa que vivenciamos não apresenta o compromisso com uma

lógica de ciência do universal, da diferença e da neutralidade, mas com a de análise de

elementos da experiencia com potencial de replicação, não de verdade absoluta.

A visão de conhecimento que a Educação Popular fortalece, é reforçada por uma

perspectiva sociológica de defesa da validade de variados contextos de produção do co-

nhecimento que não apenas o cient́ıfico, pois todo grupo humano produz conhecimentos.

Encontramos em Santos (2007) e em Elias (1998) visões sobre a validade dos saberes

dos grupos sociais que se coadunam. Para o primeiro todo saber é uma construção local,

todo saber é local, assim, todo sistema de saber é local e não universal (SANTOS, 2007),

criticando a busca por um saber universal que se sobreponha a diversidade de contextos

de produção de saber. Com Elias (1998) a posição defendida é a de que os grupos e

os indiv́ıduos constroem uma espécie de fundo social de conhecimento aprendido, como

representando o conhecimento do grupo no estágio de inserção de seus indiv́ıduos, os fun-

dos sociais de conhecimento são a condição para sobrevivência do grupo, orientadoras das

subjetividades e de proteção para manter sua existência em meio a outras existências.

O conhecimento do grupo, constrúıdo com base na tradição e na inovação propiciada

pelas novas condições as quais o grupo é exposto, reforça os v́ınculos entre os pares e

fortalece as estratégias criadas de convivência social, portanto estabelece uma relação

entre sujeito e objeto que é mais que apenas de conteúdo, mas de forma e envolvimento.

Temos assim, uma relação identitária e emocional, constrúıda mediantes conflitos internos

e externos. Para os autores, os conflitos externos baseiam-se na imposição pela violência,

disputa de poder e perpetuação de seu grupo (ELIAS, 1998) e na colonização pela relação

de poder institúıda entre grupos, que estabelece determinados conhecimentos como mais

válidos que outros, a depender da finalidade e dos interesses envolvidos (SANTOS, 2007).

Esse posicionamento foi apontado também por Freire (2006), quando criticou a

invasão cultural de organizações e instituições se colocando como doadora de soluções

aos problemas dos grupos sociais. Freire (2006) criticou a invasão cultural por ser um

processo de eqúıvoco gnosiológico, que pressupõe a ignorância de um grupo, material e

culturalmente carente, necessitando da doação de conhecimentos e técnicas para contribuir
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no desenvolvimento econômico.

As pesquisas em Educação Popular carecem superar a visão de invasão cient́ıfica e

buscar a construção solidária de conhecimentos. A construção solidária prescinde de novas

relações entre conhecimento e sujeitos, e de escolhas entre o que deve ser fortalecido por

meio da aprendizagem coletiva e o que deve ser ignorado. Em Elias (1998) o processo

de conhecer se dá por meio de aprendizagens e esquecimentos a serem considerados pelos

fundos de conhecimento sociais aprendidos, visando outros fins sociais que não os de

controle e medo. Com Santos (2007) uma construção solidária de saberes ocorre mediante

relações estabelecidas entre saber e ignorância. Para esse último, é necessário construir

novas formas de produção de saberes que ignorem as dimensões preconceituosas e as

ilusões de completude do saber cient́ıfico, já que todo saber é saber ignorante, incompleto,

merece ser ampliado em interação com outros contextos.

Essa interação solidária demonstra o que para a Educação Popular se apresenta como

seu maior avanço epistemológico, a alteridade na construção da pesquisa. A descoberta

do outro, em sua existência objetiva e subjetiva, material e simbólica, instaura uma nova

relação entre o sujeito e o objeto de pesquisa:

Um lado cujo outro lado não é o dos objetos pasśıveis de serem arbitraria-
mente ‘objetivados’ pelo e para o nosso conhecimento, mas, sim, o múltiplo e
complexo lado de outros sujeitos que nos desafiam a aprender e a substituir
a manipulação pela comunicação, o controle do outro pela interação com o
outro, e a transferência de informações entre sujeitos desiguais pela troca de
conhecimentos entre pessoas diferentes (BRANDãO, 2003, P. 60);

Partimos da ideia de que o outro não é apenas um dado a ser objetivado da sociedade

para buscar abstrações universais, mas sim um outro que está em constante interação e

reconstrução, um processo no qual também nos reconstrúımos. Responder nossa questão

de pesquisa pela via da pesquisa participante aumenta a tendência à originalidade pela

atenção aos sujeitos, ao grupo como orientador das ações, ao inusitado e à criatividade,

além de contribuir com processos de mudança e de est́ımulo a participação e ao diálogo

entre diferentes agentes e instituições.

Diante disso, buscamos no processo de pesquisa, em coerência com a perspectiva da

Educação Popular, uma aproximação com o público pesquisado para nossa inclusão em

processos de reflexão-ação que nos possibilitasse integrar os fios das tramas das práticas

das oficinas do PME nas escolas localizadas no campo, mediante a participação dos inte-

ressados. Esse movimento de integração, do sentir e pensar juntos, em participação, com

intuito de desenvolver a autonomia do grupo, pela vivência de um processo coletivo de

construção do conhecimento, instaurou na pesquisa a dialogicidade em oposição a unilate-

ralidade do pensar, do fazer e do dizer da pesquisa cient́ıfica convencional. De acordo com

Carrillo (2013) podemos observar algumas etapas não-lineares de participação na edu-

cação popular que considera a emancipação social e a autonomia dos grupos populares:
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1) processos de individuação; 2) processos de socialização; 3) processos de vinculação ao

âmbito público; 4) processos de participação em movimentos; 5) participação em projetos

poĺıticos de governo; 6) processos de partilha massivo.

Considerando essas etapas, não lineares e não completas em si mesmo, de participa-

ção elencados por Carrillo (2013) e buscando traduzi-lo para a vivência de nossa pesquisa

em Educação Popular em escolas públicas, seguimos os passos: de individuação e soci-

alização, já que não são processos sobrepostos, mas que ocorrem em concomitância, ao

propiciarmos a participação em um curso de extensão para profissionais de escolas locali-

zadas no campo, com intuito de promover um espaço de autorreflexão e reflexão coletiva

sobre a especificidade do fazer educativo em escolas do campo. Durante esse processo

de reflexão, que já contemplava profissionais da escola e, dessa forma, de uma poĺıtica

pública de educação, foi posśıvel identificar os que buscavam fortalecer outras propostas

de educação com a população do campo e construir uma projeto de pesquisa em Ex-

tensão Tecnológica, financiado pelo CNPq e desenvolvido em duas escolas, abrangendo,

assim, projetos em âmbito público para profissionais que forçam estruturas de institui-

ções. A parceria da Associação dos Artesãos da Carnaúba da comunidade quilombola de

Picada, munićıpio de Ipanguaçu-RN, garantiu a participação e construção de uma rede

social de colaboração, em que interagiram Instituto Federal, Associado Comunitária, Es-

colas e Comunidade. E por fim, ações de partilha das concepções e ações vivenciadas, que

não foi massivo nem teve alcance de replicação de experiência, mas atingiu sujeitos da

microrregião do Vale do Açu e foi posśıvel refletir coletivamente sobre as experiências.

Para iniciar a pesquisa e conhecer melhor as escolas de cada comunidade, propomos

um curso de extensão em Educação do Campo, voltado para profissionais das escolas

municipais localizadas no campo, com duração de 4 meses, de setembro a dezembro de

2014. Foi realizado no próprio Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio

Grande do Norte, campus Ipanguaçu, e contou com a participação, em fase inicial, de 37

profissionais, representantes de sete escolas municipais, do total de nove localizadas na

área rural. Realizamos a divulgação e matŕıcula no curso entre julho e agosto de 2014,

conseguimos visitar quatro das nove escolas, e as demais foram realizadas pela própria

secretária de educação do munićıpio, que acolheu a proposta.

Durante as visitas às escolas, percebemos muito entusiasmo sobre o curso e também

carência de discussão sobre o assunto, que pareceu não ter espaço na pauta de discussão

da comunidade escolar. O curso foi desenvolvido com nossa coordenação, com apoio de

três alunos da Licenciatura em Qúımica do Instituto. Os encontros foram realizados se-

manalmente, no periodo da tarde, com três horas de duração e atividades desenvolvidas

no próprio Campus e nas escolas com vistas à socialização e construção coletiva de um

material de apoio para educadores do campo. A discussão foi guiada por tópicos centrais:

Introdução a Educação do Campo; Educação do Campo: interação entre escola e comu-

nidade; Práticas de Sustentabilidade em Educação do Campo. A medida em que fomos
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avançando na discussão, também sistematizamos um material que foi sendo constrúıdo a

partir das discussões realizadas.

A aula inaugural foi realizada na Secretaria Municipal de Educação, no dia 10 de

setembro de 2014, com presença do professor Severino Bezerra da Silva, da Universi-

dade Federal da Paráıba, que debateu questões relacionadas ao curŕıculo da Educação

do Campo. A aula inaugural do curso foi aberta para os que quisessem participar, não

apenas para os matriculados no curso. Participaram um total de 45 pessoas, dentre elas

a secretária municipal de educação de Ipanguaçu-RN e a coordenadora das escolas do

campo do munićıpio.

Conclúıram o curso treze participantes, os demais evadiram diante três motivos

principais que detectamos: transporte escasso que inviabilizou a chegada ao campus; o

fato dos encontros serem semanais que dificultava a participação de quem já acumula

outras atribuições; e porque a certificação do curso de extensão não resulta em bônus

salarial. Em janeiro de 2015 fizemos duas plenárias, para aprovar o conteúdo do material.

Ainda em dezembro de 2014, peŕıodo de finalização do projeto de extensão, dentre

o grupo, percebemos um envolvimento ainda maior de dois monitores do Programa Mais

Educação, inferimos que o fato desses residirem nas próprias comunidades onde atuavam

fosse um dos elementos diferenciadores do compromisso que demostraram desde o mo-

mento inicial, percebido já na atividade de apresentação da escola e da comunidade que

representavam. Apresentaram um discurso com muitos elementos e sobre aspectos da vida

cotidiana na comunidade. Partindo da mobilização dos dois, fizemos encontros durante o

mês de dezembro para elaboração de uma proposta de acompanhamento das oficinas de

agroecologia do PME. Assim, escolhemos como foco de ação a ampliação da horta esco-

lar, envolvendo o plantio consorciado de hortaliças, verduras, plantas medicinais e frutas.

Intitulado “Práticas agroecológicas e Educação do Campo: vivenciando a reconstrução de

tecnologias sociais nas escolas do campo”, foi submetido na área de Tecnologias Sociais,

tendo como colaboradores: o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio

Grande do Norte (IFRN - Campus Ipanguaçu); as escolas municipais Adalberto Nobre

de Siqueira (localizada na Agrovila Tabuleiro Alto, zona rural Ipanguaçu) e Nelson Bor-

ges Montenegro (localizada na Agrovila Picada, zona rural Ipanguaçu); e a Associação

Renascer dos Artesãos da Palha de Carnaúba (localizada na Agrovila Picada, zona rural

Ipanguaçu).

A proposta teve como objeto a reconstrução de tecnologias sociais na produção

agroecológica das escolas públicas municipais citadas, visando a inovação no manejo e

produção sustentável, através das oficinas de Agroecologia. A intenção foi de implantar-

mos canteiros sustentáveis, com cultivo consorciado, para, através da técnica de Unidade

de Demonstração (UD), valorizarmos e replicarmos a ideia de que a diversificação da pro-

dução, base da agricultura familiar camponesa, é uma prática de sustentabilidade e um

passo inicial para a produção agroecológica. Foi desenvolvido de janeiro de 2015 a dezem-
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bro de 2016, com a participação de oito bolsistas, sendo dois monitores do PME como

extensionistas comunitários, cinco bolsistas do Ensino Médio Integrado do curso de Agro-

ecologia e um da Licenciatura em Qúımica. Aliando a produção da horta escolar, o grupo

realizou oficinas de qualificação profissional entre as comunidades envolvidas, difundindo

o trabalho artesanal da Associação dos Artesãos da Carnaúba de Picadas.

Os procedimentos utilizados para sistematização das experiências foram: a pesquisa

bibliográfica e documental, pelo mapeamento dos estudos que formaram o estado da arte

do relato de tese, os documentos que regulam as atividades do Programa Mais Educação

em âmbito Federal, o Projeto de acompanhamento à oficina de Agroecologia do PME

aprovado pelo CNPq, plea Ficha de Inscrição (ver Apêndice B) do Curso de Extensão

em Educação do Camo e o Material constrúıdo pelos profissionais participantes do Curso,

pelas atividades produzidas coletivamente, bem como os relatórios constrúıdos pelo grupo

que formavam o projeto; a observação participante das atividades vivenciadas e registros

em diario de campo, audios e fotografias (ver Apêndice A - modelo de autorização de

imagens utilizado na pesquisa); Questionários (ver Apêndice D); e Entrevistas (ver Apên-

dice C e E).Organizamos os procedimentos e instrumentos de pesquisa na Tabela 9 para

compreensão da distribuição temporal do processo de pesquisa.

Conforme destacado pela Tabela 9, a diversidade de sujeitos, procedimentos, instru-

mentos e o peŕıodo envolvido garantiu a pesquisa um caráter múltiplo e plural de ações e

de análises. Considerando a pesquisa em Educação Popular não apenas como âmbito de

avanço de conhecimento cient́ıfico, mas também como processo educativo, articulando as

dimensões poĺıtica e pedagógica, os procedimentos adotados possibilitaram um fuga do

arranjo convencional da catalogação do mundo, na tentativa de pronunciá-lo, como diz

Streck (2006, p. 259) , a pesquisa “é um ato e uma forma de pronunciar o mundo”. Porém,

pronunciar o mundo exige a assunção do lugar social da pronuncia, como lembra Bran-

dão (2003, P. 34) “também a ciência parte de escolhas. Também ela pensa sempre de um

lugar social de valor poĺıtico”. Assim, o ato da pesquisa em Educação Popular exige uma

imersão no universo pesquisado, exige escolhas de qual lugar discursivo será privilegiado

no momento de anunciar o que foi encontrado no processo de pesquisa.

Santos (2007) chama o processo de interpretação de pesquisa de ‘tradução’, quando

após registrar as experiências, trabalha-se com as inteligibilidades a serem anunciadas

e recriadas, nem tratadas como todo abstrato capaz de ser uma teoria geral, relatados

em um processo de reprodução de falas e eventos, nem parte exclusiva que não permita

reflexões fora de suas idiossincrasias, mas captando a relação hegemônica do global com

o local e como o local se mostra nessa relação impositiva e como se projeta para além

dessa. Além de se constituir por uma dupla hermenêutica, como trata o referido autor, em

que o próprio discurso oral ou escrito das pessoas é a primeira forma de interpretação dos

processos, e o pesquisador a recria mediante a interpretação da interpretação. A análise,

portanto, foi a re-interpretação da vivência do grupo.
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Tabela 9 - Caracterização dos procedimentos de Pesquisa.

Procedimentos Sujeitos Instrumentos Peŕıodo

Pesquisa Agências de Tabulação de 132 Setembro de 2015
Bibliográfica Catalogação de dissertações a abril de 2016;
e Documental; Pesquisas; e teses;

PME e PNME; Análise do Passo a Passo Outubro a
do PME de (2011, 2014); dezembro de
Orientações do PNME (2016) 2017;
Caderno de Orientações
do PNME (2017);

Profissionais das Material constrúıdo pelos Setembro a
escolas localizadas no profissionais participantes do dezembro de
campo, Ipanguaçu-RN; Curso de Extensão em Educação 2014;

do Campo; fotografias;

Coletivo Terres; 01 Projeto e 24 Relatórios Dezembro de 2014
constrúıdos pelo grupo que a dezembro de
formava o projeto CNPq; 2016;
fotografias, áudios, v́ıdeos;

Observação Pesquisadora Anotações em Diário Julho de 2014 a
Participante de Campo; abril de 2017
Questionário Profissionais das 37 fichas de inscrição dos Julho de 2014;

escolas localizadas no participantes do Curso de
campo, Ipanguaçu-RN; Extensão;

Gestores das escolas 09 questionários com os Abril a junho
localizadas no campo, gestoresdas escolas localizadas de 2017
Ipanguaçu-RN; no campo;

Alunos sobre a atividade Amostragem de 43 repostas das Novembro de
de Agroecologia do PME; duas escolas participantes; 2015 e novembro

de 2016;

Comunidade escolar e 32 questionários com os Setembro, outubro
de entorno; participantes dos três e dezembro de

minicursos; 2016;

Entrevistas Coordenadora Transcrição de áudio; Março de 2016;
Municipal do PME,
Ipanguaçu-RN;

Entrevista com os dois Transcrição de áudio; Março de 2017;
monitores de
Agroecologia do PME;

Fonte: sistematização do pesquisador, 2018.

A re-interpretação só foi posśıvel pela tentativa, ao longo do processo de pesquisa,
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de aproximação com a proposta de sistematização de experiências de Holliday (2006a)24 .

Embora de cunho plural, em práticas e concepções, a sistematização de experiências como

orientador do trabalho com as camadas populares tem o objetivo comum nas pesquisas

o de se opor a neutralidade, ao distanciamento positivista nas Ciências Sociais e a hege-

monia do universalismo do discurso cient́ıfico, subjugando os demais discursos. A escolha

pela sistematização de experiências ocorreu pelo objetivos espećıficos de intercâmbio de

experiências, para reflexão e compreensão da própria prática, com vistas a melhorá-la; e

objetivo concreto de sistematização da prática de educadores. Holliday (2006a) parte do

prinćıpio do caráter histórico e dialético da experiência social, por isso mutável, dinâmico,

contextual. Interrelaciona objetividades, pela situações, ações vividas e resultados, e sub-

jetividades, pelas reações, relações, sensações, interpretações, percepções e intenções, no

plano individual e coletivo. Durante o peŕıodo de pesquisa, buscamos oportunizar pro-

cessos de sistematização da experiência, com vistas a refletir individual e coletivamente,

como ponto de partida para novas ações, e de chegada, com a reconstrução de concepções

do grupo da própria experiência e identidade.

Parece que o mais caracteŕıstico e próprio da reflexão sistematizadora é que
ela busca penetrar no interior da dinâmica das experiências. Algo assim como
entranhar-se nesses processos sociais vivos e complexos, circulando entre seus
elementos, percebendo a relação entre eles, percorrendo suas diferentes etapas,
localizando suas contradições, tensões, marchas e contramarchas, chegando as-
sim a entender estes processos a partir de sua própria lógica, extraindo ensi-
namentos que possam contribuir para o enriquecimento tanto da prática como
da teoria. [...] A sistematização é aquela interpretação cŕıtica de uma ou vá-
rias experiências que, a partir de seu ordenamento e reconstrução, descobre ou
explicita a lógica do processo vivido, os fatores que intervieram no dito pro-
cesso, como se relacionaram entre si e porque o fizeram desse modo. (HOLLIDAY,
2006b, p. 24).

O processo foi caracterizado não apenas pela coleta de informações, mas, principal-

mente, pelo esforço coletivo de refletir, partilhar e registrar, por fotografias, videos, áudios,

relatos orais e escritos, a experiência vivida e seus condicionantes. Por isso, as categorias

de análise, em um processo participante e de sistematização, de acordo com a concep-

ção de pesquisa que nos fundamentados, não puderam ser definidos a prioristicamente,

a partir dos conceitos que a teoria nos indica para leitura da realidade, mas uma cons-

trução possibilitada pelo grupo, a partir de seus registros, e pela análise da experiência

vivida. Assim, a categorização do estudo para efetiva análise só ocorreu após a observação

e leitura dos registros, com intuito de perceber e destacar os elementos recorrentes nos

24A sistematização de experiências, de acordo com Holliday (2006a) difundi-se entre 1980 e 1985,
através de experiências ligadas ao Centro de Cooperação Regional para a Educação de Adultos na América
Latina e no Caribe (CREFAL), ao Centro de Estudos do Terceiro Mundo (CEESTEM), ambos no México,
ao Programa de Sistematização do Conselho de Educação de Adultos da América Latina (CEAAL), ao
Centro de Investigação e Desenvolvimento da Educação (CIDE), no Chile, e à Faculdade Latino-americana
de Ciências Sociais (FLASCO).
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diversos documentos produzidos e que refletiram as concepções do grupo. Portanto, as

muitas mãos da pesquisa, em que se inspira o presente trabalho de tese, aparecem mesmo

a partir da escrita do pesquisador, na árdua tarefa de tradução em que os caṕıtulos de

análise apresentados na sequência buscam pronunciar.

Além da sistematização de experiências Holliday (2006a), como base para o pro-

cesso de construção de referenciais de análise, partimos do que STAKE (2011) chama de

microanálise, investigando os significados, que pequenos grupos atribuem a determinadas

experiências, servindo para reflexão mais abrangente, dáı esse tipo de análise utilizar a mi-

crointerpretação, interpretação realizada com significados de processos a partir de alguns

sujeitos, professores, alunos de uma turma ou escola.

As experiências que descrevemos, foram propiciadas pela observação participante,

procedimento da Pesquisa Participante, que permitiu ao pesquisador não apenas relatar

fatos registrados via observação direta, mas através da inserção ativa nos espaços e nas

dinâmicas do grupo pôde construir e reconstruir concepções e interpretações. O Diário de

Campo, foi o principal instrumento para atender a construção dos referenciais de análise,

comparados aos relatos orais e escritos dos próprios participantes, que ao longo das ações

foram convidados a refletirem sobre os processos vivenciados.

Assim, ainda segundo STAKE (2011), optamos pela triangulação para construir

as categorias do estudo e śıntese das análises. A triangulação, como procedimento de

pesquisa pode ocorrer de diferentes formas, mas o que se propõe, segundo STAKE (2011),

é a de verificação da informação através de variados ângulos, desde que a pesquisa tenha

diversidade de instrumentos para garantir a pluralidade de visões em relação ao objeto em

evidência pela pesquisa. Assim, além da descrição, em que as categorias do estudos foram

emergindo, realizada a partir das impressões do pesquisador na Observação Participante

e da construção do Diário de Campo, confrontamos com as informações obtidas pelos

documentos produzidos pelos demais sujeitos da pesquisa.

A categorização constrúıda a partir da Pesquisa Participante, para compreensão

anaĺıtica da relação entre a Educação Integral e a Educação do Campo, teve a preocupa-

ção investigativa de elencar elementos de identidade trabalhados nas ações formativas de

Educação Integral, pelo PME, nas escolas acompanhadas, e suas relações com um projeto

de construção de sentido e pertencimento dos grupos participantes atrelados a valorização

do espaço f́ısico e cultural do campo. Portanto, atrelando ao eixo maior de discussão da

identidade da escola do campo, após a vivência da pesquisa e em sintonia com os sujei-

tos, encontramos as seguintes categorias anaĺıticas: práxis; construção coletiva; relação de

saberes; pertencimento; autonomia; relação escola e comunidade. No caṕıtulo 5 do estudo

descrevemos como se articularam as categorias e as evidências que as fundamentam. Na

sequência, caracterizamos o território pesquisado, seus sujeitos.
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2.4.1 TERRITÓRIO E SUJEITOS

O munićıpio de Ipanguaçu tem origem de ocupação do território a partir da cria-

ção da fazenda ‘Sacramento’ para criação de gado, do Coronel Ov́ıdio Montenegro, em

1815. Nesse peŕıodo, a fazenda era um distrito criado pelo Decreto Estadual no 603, de

31-101938, integrante do munićıpio de Santana dos Matos 25. Por ter abundância em água,

cercado pelo Rio Açu-Piranhas e seu afluente, Rio Pataxó, e duas lagoas principais (Lagoa

de Pataxó - comunidade Pataxó, e Lagoa do Major - comunidade do Porto) e solo fértil,

atraiu a migração de trabalhadores rurais e das famı́lias camponesas, para o trabalho na

fazenda do Coronel Ov́ıdio Montenegro. No decorrer do tempo, algumas dessas famı́lias

camponesas foram se estabelecendo e constrúıram um povoado, iniciando a t́ımida urba-

nização que compõe a sede do munićıpio, atualmente. Por volta de 1919, a sede da cidade

inicia-se como uma pequena vila de duas fileiras de casas, seguindo a rota da rodovia esta-

dual, que liga o munićıpio de Macau a Assu, por onde ocorria o escoamento da produção

de sal, no peŕıodo utilizando véıculo de tração animal, e depois, além do sal, a produ-

ção incorporou o algodão, cera de carnaúba, gado, queijos, peixes e demais alimentos de

subsistência 26.

O nome Ipanguaçu, faz referência ao nome de um pajé da tribo dos Jandúız, Ipã-

guaçu, que significa ilha grande, e também pelo fato de que a cidade localiza-se entre

o rios (Piranhas-Açu e Pataxó) e as lagoas.Em 1943, Pelo Decreto Estadual no 268, de

30-12-1943, o distrito de Sacramento passou a denominar-se Ipanguaçu, mas só alcançou

a categoria de munićıpio pela Lei Estadual 146, 2312-1948. Segundo Reis (2013) esse

povoado tinha, inicialmente, produção agropecuária de subsistência, seu adensamento

populacional ocorreu diante da oferta de trabalho rural, na fazenda do coronel Montenegro,

dáı então, passou a predominar economicamente o complexo de produção gado-algodão,

extração vegetal de cera de carnaúba, além da agricultura de subsistência.

Ipanguaçu localiza-se na microrregião do Rio Grande do Norte, denominada de Vale

do Açu, a 214 quilômetros da capital, Natal. Na microrregião encontramos os munićıpios:

Assú, Jucurutu, Alto do Rodrigues, Pendências, Carnaubais, São Rafael, Itajá, Porto

do Mangue e Ipanguaçu. Munićıpios agrupados pela sua localização no entorno do Rio

Piranhas/Açu. O munićıpio em destaque faz limite com: Itajá, Angicos, Assú e Afonso

Bezerra. Conforme pode ser visto no Mapa (Figura 6) dos autores Costa et al. (2015):

O munićıpio apresenta caracteŕıstica de Semiárido, com vegetação t́ıpica de caatinga

e mata ciliar de carnaúbas. A carnaúba é um śımbolo para o munićıpio e base para o

trabalho artesanal de várias comunidades, é encontrada em todas as comunidades rurais,

25Dados dispońıveis no site IBGE/Cidades: http://ibge.gov.br/cidadesat/painel/historico.php?codmun
=240470&search=rio-grande-do-norte%7Cipanguacu%7Cinfograficos:-historico&lang= ES atualizados
em 2013. Acesso em outubro de 2016.

26 Histórico dispońıvel no endereço eletrônico da Prefeitura de Ipanguaçu, dispońıvel em:
http://ipanguacu.rn.gov.br/evolucao-historica/ acesso em outubro de 2016.
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Figura 6 - Mapa do Rio Grande do Norte com destaque para o munićıpio de Ipanguaçu.

Fonte:COSTA. SILVA. DANTAS, 2015.

como vemos na Figura 7.

Figura 7 - Comunidade Rural do Munićıpio de Ipanguaçu-RN.

Fonte: Acervo pessoal, 2015.

Pelo Censo Demográfico de 2010 o munićıpio apresenta 13.856, sendo 8.473 residentes

na área rural e 5.383 na área urbana. Conforme o Mapa da Figura 8, podemos ver o

munićıpio em sua divisão territorial por comunidades.
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Figura 8 - Mapa da divisão das comunidades rurais do munićıpio de Ipanguaçu.

Fonte: Limites intermunicipais IBGE (2006).

De acordo com a Figura 8 vemos a divisão territorial do munićıpio em 34 unidades,

sendo uma a sede do munićıpio e as demais 33 comunidades rurais. Destas comunidades, 07

são agrovilas provenientes de áreas de Projetos de Assentamentos acompanhadas pelo Ins-

tituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Porém, a conquista dos Assentamentos

ocorreu por distribuição agrária coordenada pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais do

munićıpio de Ipanguaçu, o que dificulta as comunidades assumirem o protagonismo da

conquista pela terra e a sua articulação em Movimentos Sociais do Campo.

O munićıpio desponta, nacionalmente, pela produção da fruticultura irrigada, propi-



98

ciada pelo Projeto Baixo Açu, de irrigação, iniciado desde a década de 1970, e que alocou

recursos para a construção do maior reservatório de água do Rio Grande do Norte, o

Açude Armando Ribeiro Gonçalves, administrado pelo DNOCS (Departamento Nacional

de Obras Contra as Secas), inaugurado em 1983, no munićıpio de Itajá-RN. Mediante

a implantação do projeto de irrigação, a disputa territorial entre os modos de produção

da agricultura camponesa e da agricultura moderna se intensificaram, multinacionais da

agroindústria começaram a se instalar no munićıpio diante da possibilidade de consoli-

dação de um peŕımetro irrigado para produção de fruticultura. Segundo Reis (2013),

durante a década de 1990 se expandiu a produção de mangueira e a partir de 1999 foi se

intensificando a produção de banana.

Para Reis (2013), em seu estudo sobre os impactos das agroindústrias e agronegócio

em Ipanguaçu-RN, defende a produção desse setor, ou como denomina, agricultura mo-

derna, consegue, pela tecnificação, melhorar, ampliar e verticalizar a produção agŕıcola, e

na concorrência com a agricultura camponesa apresenta melhores desempenhos técnicos

e cient́ıficos, além de contribuir com a segurança de contratação dos trabalhadores e ser

elemento para fortalecer comércio local.

Bezerra (2008), em seu estudo sobre o impacto sobre as contratações das agroin-

dústrias, também corrobora com a afirmativa de fortalecimento de um ‘núcleo-duro’ de

trabalhadores, ou seja, uma maior estabilidade de contratações evidenciada na produção

em larga escala da banana no Vale do Açu, especificamente em Ipanguaçu.

A produção de banana para exportação é o grande destaque do agronegócio
na microrregião do Vale do Açu no Rio Grande do Norte sendo a cultura que
mais impacta na dinâmica do mercado de trabalho agropecuário formal. De
todas as microrregiões analisadas até aqui, a microrregião do Vale do Açu foi
a que apresentou o maior equiĺıbrio no número de contratações durante o ano
o que evidencia, por extensão, a presença de um fluxo de admissão-demissão,
tendencialmente, favorável à formação de um “núcleo duro” de trabalhadores
permanentes contratados pelas empresas (BEZERRA, 2008, p. 225).

A promessa de admissão com maior estabilidade, a conquista do salário e a garantia

de um emprego para sustento das famı́lias, são os fatores que Bezerra (2008) aponta como

maiores justificativas para os trabalhadores abandonarem os trabalhos em seus próprios

lotes e aceitando a sujeição do trabalho na monocultura da banana, como vemos na Figura

9.

Porém, embora alguns agrônomos em suas pesquisas apontem para os benef́ıcios na

área cient́ıfica e comercial, apontando para uma maior estabilidade sustentável dos agros-

sistemas modernos, no caso de Reis (2013), não podemos desconsiderar outros elementos

de contradição dessa forma de produção no campo, que se coaduna ao que Caporal (1998)

chama de esverdeamento do capitalismo, a justificação da exploração ambiental e social

em nome da concentração de capital. E como observamos nos estudos citados, a ciência
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Figura 9 - Produção de Banana da Agroindústria - Multinacional Del Monte.

Fonte: BEZERRA, 2008. Foto da produção de banana na empresa Del Monte Fresh, munićıpio de
Ipanguaçu. 2005.

tem sido instrumento para construção de argumentos que sustentam a viabilidade econô-

mica do agronegócio. Porém, se analisarmos apenas os impactos ambientais no munićıpio

de Ipanguaçu da atividade intensificada com o agronegócio, podemos encontrar a seguinte

condição de uso do solo como aponta a Figura 10.

Diante das informações doo Mapa da Figura 10 podemos verificar o quanto a ati-

vidade agŕıcola no munićıpio é preponderante enquanto modo de produção da existência

dessa população, conforme abrangência territorial da marcação referente à agricultura.

Em preto correspondem as áreas urbanizadas, em que residem 5.383 habitantes, enquanto

8.473 residem na área rural, totalizando 13.856 pessoas em sua população, segundo dados

do IBGE (Censo 2010). Vemos também na Figura 10 a existência de corpos d’água, fator

que favorece o desenvolvimento da produção agŕıcola, em destaque o Rio Piranhas-Açu

(seguindo o contorno do munićıpio no limite com o munićıpio de Assú), a Lagoa do Major

(parte superior) e a Lagoa do Pataxó (parte inferior).

Algumas áreas destacadas em vermelho na Figura 10 já se apresentam com solo

exposto devido a degradação da atividade agŕıcola, estando presente próximos as fontes de
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Figura 10 - Mapa de uso do solo de Ipanguaçu-RN.

Fonte: COSTA, SILVA e DANTAS, 2015.

água. O mapa da Figura 10 apresenta ainda áreas extensas em verde claro e verde escuro. O

verde claro representa as áreas que servem a produção agŕıcola e o verde escuro a existência

de mata nativa, tratada como Caatinga Rala. Pela atividade agŕıcola, com grandes áreas

utilizadas pelos cultivo da monocultura da banana e da manga, principalmente nas áreas

próximas ao rio, temos os seguintes dados quanto a suscetibilidade de degradação do solo,

podemos observar no Mapa da Figura 11.

O mapa Figura 11 em exposição é importante porque confirma a propensão do

solo à degradação. Em comparação com o Mapa do uso do solo mostrado na Figura 10

vemos que os ı́ndices mais preocupantes estão nas áreas de solo já exposto e em uso

pela produção agŕıcola. Já as áreas de caatinga rala, onde a vegetação nativa foi mais

preservada, o solo apresenta ı́ndice fraco ou muito fraco (casos mais raros) de degradação.

Porém, a predominância encontra-se entre ı́ndices de risco médio e forte de degradação,

concentrados nas áreas onde se desenvolvem atividades agŕıcolas. Essas áreas apresentam a

predominância da monocultura e pertence as multinacionais da agroindústria. Enquanto

que o uso pela agricultura camponesa nas demais áreas do munićıpio não apresentam

tantos danos, sendo a recorrência de degradação entre médio e muito fraco.

Em contrapartida, encontramos também a convivência com agricultura camponesa
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Figura 11 - Mapa do ı́ndice de suscetibilidade de degradação do munićıpio de Ipanguaçu - RN

Fonte: COSTA, SILVA e DANTAS, 2015.

e experiências agroecológicas, fortalecidas por mulheres que iniciaram suas produções em

quintais produtivos. A agricultura camponesa, base da economia local, é predominante na

área em que o Mapa ( Figura 11) mostra o solo com suscetibilidade fraca de degradação.

Tabuleiro Alto, conforme Mapa ( Figura 8 ) situa-se na porção norte a conhecida Lagoa

do Major. Na sequência, a Figura 12 mostra uma das referências locais femininas, no

trabalho agroecológico e residente da comunidade de Tabuleiro Alto.

Na Figura 12 temos a unidade produtiva de Margarida Sonia, em Tabuleiro Alto,

um śımbolo de resistência feminina no campo para a comunidade. Segundo monografia de

Oliveira (2016), Tabuleiro Alto, como é popularmente conhecida, ou Assentamento Santa

Maria, foi criado pelo decreto de 24 de março de 1995, conforme publicado no Diário

Oficial da União no dia 25 de março de 1995, a partir da aquisição pelo INCRA (Instituto

Nacional de Colonização e Reforma Agrária) da propriedade Montenegro Agropastoril S.A

- MASA, que correspondia a 15.760 ha. Porém, o que foi desapropriado para a formação

do Assentamento Santa Maria/Tabuleiro Alto foi o equivalente à 5.133 ha. O motivo da

desapropriação foi constatada por Oliveira (2016).

O principal motivo para a desapropriação do imóvel, diz respeito a busca por
solucionar os problemas gerados dentro do P.A de Arapuá localizado no munićı-
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Figura 12 - Produção Agroecológica com certificação orgânica - Agrovila Tabuleiro Alto

Fonte: OLIVEIRA (2016) .

pio de Ipanguaçu, vizinho ao P.A Santa Maria. Em Arapuá a propriedade nunca
foi parcelada e o número de famı́lias existentes no interior desta é superior a
capacidade de assentados na mesma. No entanto algumas famı́lias aceitaram ser
cadastradas no projeto de assentamento Santa Maria. No assentamento Santa
Maria a ocupação das terras aconteceu de forma paćıfica, não ocorrendo ocu-
pações de terras, como é comum ocorrer em outras regiões do Estado e do páıs.
As famı́lias foram selecionadas com o apoio do Sindicato dos Trabalhadores
Rurais de Ipanguaçu e cadastradas pelo INCRA (OLIVEIRA, 2016, p. 30).

Conforme constatado pelo estudo, o processo de conquista da terra pelas famı́lias

veio como “dádiva” do Estado, uma doação para uma superlotação de famı́lias do Projeto

de Assentamento vizinho. Esse fato faz com que a mobilização das famı́lias passe por

processos mais lentos e que os mesmos tornem-se mais dependentes de ações do Estado, que

constrói uma relação com os grupos camponeses de reciprocidade assimétrica (SABOURIN,

2009), e fortalece a conformação e obediência do grupo. Pela análise do Ensaio da Dádiva

de Mauss (LANNA, 2000), a reciprocidade como ação de doar, aprisiona o beneficiário que

tem a obrigação de retribuir o favor, criando um ciclo de sacrif́ıcio e dependência. Essa

relação, retomada por Sabourin (2009), opera relações de poder assimétricas e contribuem

para a perpetuação de uma cultura de dependência entre camponeses e Estado. Além
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da relação de dependência do grupo em relação ao Estado, a relação de reciprocidade

assimétrica era uma caracteŕıstica das relações sociais e produtivas dos camponeses antes

da conquista da terra. Sobre essa relação, o estudo de Oliveira (2016, p. 30) ressalta: “De

acordo com os moradores locais mais antigos, o único trabalho prevalecente na fazenda

era o corte de forragens para o gado ou plantios em regime de parceria (os meeiros) para

aqueles que produziam nas terras da fazenda em épocas de vazante”.

Durante a vivência de uma das ações da pesquisa, com o curso de Extensão em

Educação do Campo, realizado com profissionais das escolas municipais localizadas na

área rural do munićıpio de Ipanguaçu, como estratégia de aproximação dos sujeitos, o

grupo da escola de Tabuleiro Alto na atividade de descrição da comunidade, relatou:

Constitúıdo por quatro ruas de casa, Tabuleiro Alto é uma comunidade rural,
que como as demais, vivencia com a cultura e produção de subsistência, onde
eles produzem e vende, ela conta com associação que atende a comunidade. E
dispõe de um complexo de prédio com escola, brinquedoteca, centro de vivência
e um galpão que seve para guardar o maquinário, dos agricultores, a escola conta
com horta Mais Educação que se realiza, como um incentivo ao estudo para os
alunos. Quando a lagoa está cheia torna-se um potencial devido a pesca, o nosso
potencial hoje, é visar um olhar para crianças e jovens, onde a agroecologia está
sendo trabalhada (Profissionais Tabuleiro Alto, 2014).

Além de descrever verbalmente a comunidade, os participantes fizeram um desenho

para apresentar a escola ao grupo participante do curso, conforme vemos na Figura 13 . Na

Imagem (Figura 13) os profissionais representaram a organização espacial da comunidade,

com o complexo comunitário no centro da imagem, onde situa-se a escola, a associação e a

brinquedoteca, cercada pelas ruas de casas descritas no relato anterior. A Agrovila Santa

Maria/Tabuleiro Alto está localizada à 22 km da sede do munićıpio de Ipanguaçu.

A escola municipal de Tabuleiro Alto homenageia Adalberto Nobre de Siqueira,

um camponês que fixou residência no território pertencente ao Major Manoel de Melo

Montenegro, filho do Coronel Ov́ıdeo Montenegro, e passou a trabalhar pastoreando o

rebanho de bovinos, ovinos e caprinos do Major. A escola tem dezesseis anos de existência,

funcionando nos três turnos, pela manhã Educação Infantil e primeira fase do Ensino

Fundamental; a tarde segunda fase do Ensino Fundamental; e a noite os Programas Brasil

Alfabetizado, Saberes da Terra e Mova Brasil.

A escola atende alunos de onze comunidades:Arapuá, Capivara, Ĺıngua de Vaca,

Canto Claro, Angélica, Serra do Gado, Tabuleiro, Tira Fogo, Olho D’água, Jucazeiro e

Progresso. De acordo com uma das bolsistas do grupo, da segunda ação de pesquisa do

Projeto de ampliação da horta escolar da oficina de Agroecologia do PME, financiada pelo

CNPq, a descrição das impressões da escola foram as seguintes:

Os alunos usam cadeiras de plástico ou sentam dois alunos em uma cadeira,
pois a quantidade de cadeiras não é suficiente para todos os alunos, são apenas
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Figura 13 - Comunidade Tabuleiro Alto pelos Profissionais Representantes da Escola Municipal

Fonte: Acervo do pesquisador, 2014.

sessenta cadeiras para cento e doze alunos, no total a escola atende trezen-
tos e vinte e nove alunos. Dentre as outras escolas vizinhas apenas esta não
foi reformada, os banheiros utilizados pelos alunos estão um tanto decadentes,
no banheiro dos funcionários os morcegos entram durante a noite, deixando o
ambiente com um cheiro desagradável. Na cozinha o espaço é mı́nimo e muito
abafado, assim como a secretaria que tem pouco espaço servindo como secre-
taria, biblioteca e o local onde guardam os materiais da escola. O prédio da
escola só foi reformado graças a assistência social, mesmo assim a escola ainda
não tem muro, fazendo com que animais transitem ao redor da escola. Na sala
de informática todos os computadores funcionam, entretanto apenas quatro
foram instalados pois não deu para colocar internet em todos e há dois anos
estão parados, tem o wifi que funciona nos notebooks. O prédio de assistên-
cia social foi reformado e lá funciona a brinquedoteca pela manhã, foi preciso
colocar grades pois a escola não tem muro e os cachorros e gatos ficavam pas-
seando entre os alunos. O centro de convivência é utilizado para reuniões, para
consultas médicas e dentista, este mesmo local funciona como sala de aula e
quando tem reunião estes alunos precisam ir para a sala de informática. A es-
cola necessita de apoio da secretaria, as obras de ampliação da escola estão
paradas, a secretaria alega que as escolas centrais são prioridade. A distancia
dificulta a contratação de novos professores pois estes desistem facilmente, são
quinze professores no total sendo seis efetivos. A escola tem dezoito alunos com
distorção que precisam de apoio especial, alunos com déficit de atenção e difi-
culdades mentais, estes são alunos de Bartira que assistem aula no centro de
convivência. As responsáveis pela limpeza da escola não são da comunidade,
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por este motivo a escola não está limpa quando os alunos chegam pela manhã.
No assentamento moram mais de mil pessoas, tem cinquenta e oito famı́lias
juntamente com os agregados ( Bolsista B, março de 2015 ).

Vemos pelo relato que a infraestrutura da escola ainda carece de melhorias e re-

formas. Durante o ano de 2016 a escola passou por reformas e foi rodeada por muros

para evitar o livre acesso de animais. Porém, demais problemas estruturais persistem e

dificultam a permanência dos alunos para as atividades do contraturno, principalmente,

refeitórios e banheiros, além da insuficiência no quantitativo de cadeiras.

A outra comunidade alvo das ações da pesquisa foi a comunidade de Picadas. Se-

gundo a monografia de Oliveira (2017), em 2006, como fruto de reivindicações do Sindicato

Rural, a conhecida fazenda Itu ou fazenda Montenegro Agropastoril S/A - MASA, do Ma-

jor Manoel de Melo Montenegro, passou por nova desapropriação de terras pelo INCRA,

originando o Assentamento Pedro Ezequiel, que é composto pelas agrovilas de: Itu/Lagoa

de Pedra, Porto, Picadas, Salinas, Ĺıngua de Vaca, Canto Claro, Santarém. O assenta-

mento é composto por 529 famı́lias de agricultores camponeses, e a Agrovila de Picadas

constitúıda por 139 famı́lias. Na mesma atividade do Curso de Extensão mencionado, os

profissionais representantes da escola municipal de Picadas representaram na Figura 14 a

organizaçaõ espacial da escola na comunidade.

Localizada ao Sul da Lagoa do Major, conforme Mapa ( Figura 8 ), a comunidade de

Picadas recebeu esse nome por ter sido povoada, com a construção de casas pelos campo-

neses que vieram para trabalhar na fazenda, ao longo do caminho que seguia para casa do

Major, adentrando pela mata, abrindo “picadas” de passagem. Esse caminho estreito por

dentro da mata conhecido, popularmente, como ‘picada’ deu origem ao nome da agrovila.

Durante o curso de extensão em Educação do Campo, os profissionais representantes da

escola da comunidade de Picadas descreveram a comunidade:

A comunidade de Picada apresenta uma associação cultural que no momento
não está em funcionamento, mas o prédio hoje abriga vários instrumentos cul-
turais, bem como artesanato e danças. Ao entorno da escola dessa comunidade
há uma horta escolar e ao lado desta escola se localiza a associação dos agri-
cultores de picada. Bem próximo se localiza a capela e um campo de futebol,
como subsidio a comunidade conta com uma lagoa, que em épocas de cheia
traz renda para os pescadores, a também criadores de gado, galinha, enfim esse
é um pouco da realidade de picada (Profissionais representantes da escola de
Picadas, 2014).

O processo de conquista da terra pelos camponeses que trabalhavam na fazenda foi

também pela luta do sindicato, mas não houve a mobilização popular. Da forma como

ocorreu em Tabuleiro Alto, assim também em Picadas, a organização dos lotes foi de

responsabilidade do sindicato, dáı que podemos aplicar a mesma análise de dependência

dos camponeses em relação às poĺıticas públicas, que observamos na comunidade citada,
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Figura 14 - Comunidade Picadas pelos Profissionais Representantes da Escola Municipal

Fonte: Acervo do pesquisador, 2014.

na perspectiva da reciprocidade assimétrica (SABOURIN, 2009). Corroborando ainda com

a perspectiva da dependência, temos a fala do Monitor de Agroecologia do PME:

A comunidade produz agricultura de sequeiro e é um projeto de assentamento
que veio rebolado de lá para cá e não teve a conscientização aquelas aulas que
aquelas pessoas que vivem duzentos anos que vivem em terras alheias, quando
tem a liberdade fica igual passarinho preso na gaiola não sabe para onde vai,
áı muitas vezes os projetos não são para favorecer as pessoas de fato vem de
lá, rebolam de todo jeito e a gente sabe como é a corrupção em nosso páıs né,
e áı a reforma agrária tem tido muito, mas tá muito solta, se tivesse junto com
a reforma agrária a consciência de que você vai ter sua terra, sua casa, e o
espaço de produção para gente trabalhar, áı quem vai comprar essa produção?
O PENAE, o PAA, porque áı mantem o homem no campo e ele no campo
organizado. Mas não tem isso, entendeu, recebe as terras e uso de qualquer jeito.
Mas se houvesse projetos para manter o homem no campo, dando condições
dele viver bem com educação que a gente tenta que seja aplicada no campo as
coisas seriam muito diferentes. Quando nós vimos que é posśıvel se produzir
dentro dos assentamentos, é um largo e grande espaço de produção que a gente
tem muita gente querendo trabalhar, mas tem muita gente, até mais, querendo
atrapalhar (Entrevista com monitor Emanoel, março de 2017).

A fala do monitor retrata o descompasso das poĺıticas de Reforma Agrária oportu-
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nizarem a autonomia das comunidades camponesas, que mesmo recebendo a terra para

trabalhar, os demais direitos sociais não são conquistados, como o do acesso à água, à

saúde e à educação. Considerando a história de luta pela terra no Brasil, sabendo que os

Assentamentos são uma conquista social e śımbolo de muitas lutas dos Movimentos Soci-

ais do Campo, tais como Movimento dos Sem-Terra (MST), Comissão Pastoral da Terra

(CPT), a estruturação dessa poĺıtica ainda é falha por não conjugar ações em diferentes

âmbitos para propiciar uma real independência do grupo camponês (FERNANDES, 2003).

Mesmo situada ao longo de um dos maiores corpos d’água existentes no munićıpio,

a Lagoa do Major, a comunidade de Picadas padece com carência de água para o trabalho

no campo e, pela fala do monitor, também enfrenta muitos desafios quanto a mobilização

e conscientização em relação à coletividade. Esse contexto desafiante se intensifica pelo re-

conhecimento da comunidade como Comunidade Remanescente de Quilombo, reconhecida

pela Portaria no 135, de 27 de outubro de 2010 da Fundação Cultural Palmares (FCP).

O processo de reconhecimento foi luta da Associação de Moradores da comunidade, pela

constatação de que os camponeses que vieram trabalhar na Fazenda Itu do Major eram

descendentes de escravos. Porém, o autorreconhecimento de comunidade Remanescente

de Quilombo ainda é muito recente e cada morador tenta buscar em suas práticas aquilo

que os identifica, como identificou Oliveira (2017, p. 58):

Na comunidade de Picadas, ainda é um fato novo o autorreconhecimento qui-
lombola, a palavra quilombola em si, pois cada morador vai construindo suas
definições a partir de suas histórias de vida, a identidade se reconstrói, enquanto
para algumas representam as suas práticas agŕıcolas, lutas ou resistências, para
outros, podem representar uma história do que aconteceu no passado até os
dias atuais, de forma simbólica, e por meio de um processo dialético que se
constrói várias possibilidades.

A comunidade de Picadas apresenta fortes caracteŕısticas de comunidade camponesa

e sofre com as repercussões da dependência instaurada na relação com o Major. No Diário

de Campo, registramos o destaque para a anotação, em que o monitor Emanoel fala

do contexto vivido ainda durante a década 1990, antes da desapropriação da fazenda,

ocorrida apenas em 2006, no qual retrata as formas de relação produtivas estabelecidas

com o Major:

‘A vida agora é muito boa!’ Fala de Emanoel enquanto vamos chegando na
comunidade de Picadas. Apontando para a terra conquistada ele fala como o
Major explorava todo agricultor, a quem cobrava a metade da produção. Ema-
noel disse que das galinhas do quintal, metade dos ovos eram recolhidos para
entregar ao Major; da pescaria na Lagoa, tudo era pesado e metade também
era recolhida pelo Major; e assim toda produção e cultivo. Até mesmo para
moradia, nenhuma casa que estivesse na propriedade do Major poderia ser de
alvenaria, permitia apenas a construção de casas de taipa (Diário de Campo,
22 de setembro de 2016).
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O relato foi impactante, mas igualmente revelador para compreender as relações

constrúıdas, que corroboram para perpetuação de atitudes de conformação e a dificuldade

de construir espaços de mobilização popular. O Major, figura que divide opiniões na

comunidade, de autoridade e respeito à raiva e indignação. Mostra-se como uma sombra

de opressão das relações econômicas, sociais e culturais, nas duas comunidades, porém,

de forma mais acentuada, na comunidade de Picadas, por ser local de sua residência.

Como constatamos ao longo da caracterização das duas comunidades, respeitando

as especificidades locais, a identidade apresenta elementos de comunidades camponesas,

atreladas à agricultura e ao artesanato, além dos desafios da superação da cultura de

dependência instalada historicamente pela relação com o Major, dono das terras, e com o

Estado pela relação de clientelismo que envolvem as poĺıticas públicas voltadas ao campo.
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3 DA INTUIÇÃO À CONSCIÊNCIA DA IDENTIDADE DE EDUCADO-

RES (AS) DAS ESCOLAS LOCALIZADAS NO CAMPO

Cambia lo superficial
Cambia también lo profundo

Cambia el modo de pensar
Cambia todo en este mundo [ ...]

Cambia el rumbo el caminante
Aunque esto le cause daño

Y aśı como todo cambia
Que yo cambie no es extraño

Cambia, todo cambia [ ...]
Pero no cambia mi amor

Por más lejo que me encuentre
Ni el recuerdo ni el dolor

De mi pueblo y de mi gente
Lo que cambió ayer

Tendrá que cambiar mañana
Aśı como cambio yo
En esta tierra lejana

Cambia, todo cambia

(Todo Cambia. Composição: Julio Numhauser. Intérprete: Mercedes Sosa)

O processo de busca de novos horizontes na educação é cont́ınuo e atravessa fases de

intuição, em que os sujeitos vão assumindo novas práticas, porque, intuitivamente, procu-

ram por novas respostas ao desafio cotidiano da formação de pessoas. Essa compreensão é

exposta por Chervel (1990) ao se referir a um peŕıodo de transição de ideais na educação,

em que as finalidades antigas dos processos educativos se veem confrontadas com novas

demandas, mesmo que ainda não estejam claras para os sujeitos que a vivenciam, por isso

buscam seus próprios caminhos de inovação pedagógica. Todo cambia.

O processo intuitivo que faz com que ocorram mudanças nas escolas localizadas no

campo, mesmo que ainda de forma sutil, aponta para modificações nos cenários educa-

tivos das populações campesinas, principalmente sobre as representações e as finalidades

educativas. Considerando os contextos de negação vivenciados pelas poĺıticas de Educação

Rural, vemos como tarefa primordial a reflexão sobre que consciência tem os educadores

sobre seu fazer e sobre o espaço no qual se inserem.

As experiências pautadas na Educação Rural, reforçaram as representações de in-

ferioridade em relação ao modo de vida, às pessoas, aos saberes, à escola e a própria

educação realizada. A inferiorização do campo, como valor disseminado também pela es-

cola, se apresenta como uma consequência social, poĺıtica e pedagógica sentida em seus

extremos, precarizando o acesso a grande parte dos direitos sociais, bem como, a perma-

nência dessa população no sistema educativo, provocada pela tardia atenção à escola do

espaço rural, pela existência de um curŕıculo esvaziado de sentido para seus sujeitos e de

professores leigos. Essa educação que se mostrou como a extensão precarizada da escola-

rização urbana, negou, silenciou, desvalorizou as pessoas e seu lugar, além de propagar

valores de inferiorização do campo e do camponês.
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A Educação Rural fundamentada nas visões e nos valores coloniais, se materializou

na dominação econômica, poĺıtica, social, epistemológica, cultural dos territórios campe-

sinos, subordinando-os aos territórios urbanos, colonizados pelos ideais eurocêntricos de

racionalidade (QUIJANO, 2002. SANTOS, 2010. WALSH, 2008). A luta pela descolonização

das relações de saber e poder na educação busca a reconstrução e valorização dos espaços

coletivos de reflexão-ação, a revalidação dos saberes dos grupos sociais invisibilizados e a

crição de outra imagem de si, de seus pares e do mundo pelos próprios sujeitos. Construir

subjetividades insurgentes (WALSH, 2008) ou rebeldes (SANTOS, 1996) parte da luta por

romper com a reprodução do presente, ou do que foi colocado historicamente como destino

não apenas posśıvel e viável, mas como única via capaz de garantir um tipo de progresso

que agudizou as desigualdades sociais, reforçando a desvalorização, a subordinação, a con-

formação e a reprodução objetiva e subjetiva da inferiorização de grupos humanos não só

pela invasão territorial, mas também pela ‘invasão cultural’, que se impõem pela ‘violência

simbólica’ (BOURDIEU; PASSERON, 1982) com a doação de hábitus de um grupo sobre o

outro, através de uma ação cultural, em que a autoridade pedagógica e epistemológica

obriga sua aceitação, o que não ocorre sem conflitos entre a resistência e a acomodação.

Ao ser um processo de ‘doação’, a ação cultural, assim como denominou Freire em

Pedagogia do Oprimido e Extensão ou Comunicação, visa à domesticação, a manipulação

e sobreposição de saberes, impondo um determinado tipo de conhecimento em detrimento

de outros. A invasão cultural, produto da educação, ação cultural ‘bancária’, impõe valores

e padrões de comportamento que não apenas são diferentes, mas que negam os valores,

os śımbolos e todo universo cultural existente. Numa busca por reconstruir as imagens e

os projetos de desenvolvimento no campo e atendendo as reivindicações dos educadores e

movimentos sociais do campo, a articulação ‘Por Uma Educação do Campo’, iniciada na

década de 1990, reafirma o espaço da educação popular na contemporaneidade, em seus

novos formatos de luta, resistência e criatividade que acompanha as dinâmicas sociais e

reclama uma reflexão-ação espećıfica para o fortalecimento do território campesino. Como

um grande desafio encontra-se ainda em processo a criação de espaços para construção

de uma nova consciência e disseminação do direito a Educação do Campo, superando

as negações constrúıdas pelas práticas de Educação Rural. Além disso, há a necessidade

de ampliação dos referenciais de formação, no sentido de fortalecer a Educação Integral,

diante da precarização da escolarização vivenciadas pelas populações campesinas.

Mediante tais ind́ıcios epistemológicos, buscamos com o caṕıtulo atender ao objetivo

espećıfico da pesquisa de identificar como os profissionais das escolas localizadas no campo,

no munićıpio de Ipanguaçu RN, se reconhecem e que consciência demonstram em relação

a especificidade da educação e da escola do campo. Consideramos iniciar a análise sobre

modificação das práticas nas escolas localizadas no campo pelos seguintes aspectos: o

contexto de mudança conceitual da Educação Rural e da Educação do Campo; a assunção

do ser educador e educadora do campo; a luta pelo reconhecimento do direito a educação
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do campo; e os ind́ıcios de uma formação integral na conceituação sobre educação do

campo.

A análise que segue foi constrúıda através das respostas de educadores e educado-

ras das escolas públicas municipais localizadas no campo em Ipanguaçu-RN a ficha de

inscrição para participação do curso de Extensão em Educação do Campo e das ativida-

des realizadas pelo grupo durante quatro meses, de encontros quinzenais (entre Setembro

a Dezembro de 2014), que culminou com um material produzido coletivamente sobre a

concepção de educação do campo constrúıda por representantes de cada escola partici-

pante. Destacamos que cada participante do curso foi agente multiplicador das discussões

em suas respectivas escolas e que cada um fazia uma śıntese da reflexão realizada na es-

cola e partilhava no nosso encontro, dialogando com os vários discursos sobre a formação

espećıfica nas escolas localizadas no campo.

3.1 ESCOLARIZAÇÃO DAS POPULAÇÕES DO CAMPO: ENTRE A

EDUCAÇÃO RURAL E A INSURGÊNCIA DA EDUCAÇÃO DO

CAMPO

O termo Educação do Campo tem origem nas últimas décadas, o que podemos consi-

derar como recente, embora as condições que possibilitaram o atual entendimento sejam a

convergência histórica de ações em uma perspectiva popular de construção coletiva junto

às populações campesinas. Essa proposta se inscreve no centro de um conflito econômico,

cultural e poĺıtico de ressignificação do campo, impulsionado pelos Movimentos Sociais,

em suas experiências educativas que foram ganhando visibilidade e, consequentemente,

força diante do Estado e das Instituições de Ensino.

Tentar discutir a Educação do Campo desconsiderando sua trajetória, mesmo

quando não se utilizava da nomenclatura espećıfica, representa negar a construção de

um conceito que foi produzido a partir de diversas experiências e organizações populares

e em tempos e espaços distintos. Deslocar alguns pontos centrais dessa proposta educativa

atesta não apenas a ocultação de aspectos da realidade, mas também, do compromisso

poĺıtico de manutenção de certas estruturas e relações sociais.

Uma primeira distinção refere-se a própria diferença entre a Educação Rural e Edu-

cação do Campo, dois conceitos importantes e relacionados a formas de reflexão-ação

opositoras. Porém, uma tendência conservadora, com o objetivo de desvalorizar o caráter

emancipatório e popular da Educação do Campo, tenta apresenta-la como uma existên-

cia anacrônica, como uma reedição do ruralismo pedagógico. Um artigo publicado por

Valente (2008) 1 , constrói uma argumentação a respeito do debate da atual Educação

no Campo. A autora não utiliza a expressão ‘Educação do Campo’, embora esteja se re-

ferindo a esse ideário, já que inicia seu texto falando sobre o documento das Diretrizes

1Ana Lúcia Valente, professora do Programa de Pós-Graduação em Agronegócio da UnB.
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Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo, de abril de 2002. Sobre

esse documento a autora expressa que faltou clareza na sua construção e que o mesmo

pode provocar ainda mais dualidades, no qual seu texto visa “contribuir para a discussão

sobre a temática, na perspectiva de colocar em xeque a esquizofrenia teórica que parece

abater-se sobre aqueles que se têm dedicado à questão” (VALENTE, 2008, p. 46).

Ao utilizar a preposição no, mesmo sem explicitar os motivos da escolha, torna clara

sua posição poĺıtica, afinal, ao tentar ser generalista, tenta esconder um discurso reaci-

onário. Além de ‘esquizofrenia teórica’, desenvolve uma argumentação caracterizando os

documentos orientadores do MEC para as Escolas do Campo como anacronismo, afir-

mando que é uma reedição do ruralismo pedagógico da década de 1930. Mas, o que os

ind́ıcios históricos tem a nos dizer a esse respeito? Valente (2008), se fundamentando em

Alves (2005, apud VALENTE, 2008, p. 58), equipara o debate sobre o direito à educação do

campo ao movimento conhecido como ruralismo pedagógico da década de 1930 e aponta

para a impertinência dessa discussão na atualidade:“Essa seria a manifestação educacional

de uma idéia anacrônica, pois nutriria, por assim dizer, uma tentativa, fadada ao fracasso,

de perpetuação de algo já banido pela história”. Mas será mesmo que é pertinente essa

aproximação? Será que pode mesmo ocorrer um processo deslocado de seu tempo, como

mera reedição de outros contextos? Para responder essas indagações é importante que se

caracterize o que foi o processo que ficou conhecido como ruralismo pedagógico.

A partir da República (1889), segundo Schwarcz (1993), com a influência do cien-

tificismo no Brasil e da necessidade de se construir uma identidade nacional voltada ao

progresso, os valores urbanos são difundidos como ‘civilizadores’ e capazes de ‘livrar’ o

páıs da barbárie, da degeneração e da dominação agrária. Nesse contexto, a educação é

escolhida, por ser responsável pela transmissão de saberes e de valores, como alavanca

propulsora do desenvolvimento e capaz de incutir os valores urbanos e de formar mão-de-

obra para trabalhar na indústria, no processo de ampliação da indústria no Brasil, o que

vai ganhar mais expressividades com o peŕıodo desenvolvimentista pós 1950.

Os valores urbano/industriais foram colocados como ideais de formação a serem

seguidos por todos, independentemente de serem do campo ou da cidade. Dessa forma,

a educação, como propulsora do progresso da nação tinha como principal função para o

campo:

desenvolver nos camponeses habilidades e atitudes que facilitassem sua ‘inte-
gração’ nas cidades quando para estas aqueles emigrassem. Desta forma, os que
conseguissem suportar a violência de um processo educacional totalmente des-
vinculado de sua realidade, ver-se-iam, ao concluir o curso que tivessem seguido,
sem qualquer condição de trabalho mais efetivo no meio rural, o que os levariam
a buscar a cidade como campo de trabalho (RODRIGUES; RICHARDSON, 1984,
p. 50).

Essa era a principal orientação para a educação, tanto urbana quanto rural, se de-
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senvolver com os mesmos moldes para que a urbanização, enquanto processo totalizante,

pudesse garantir as novas feições à recente República. Depois de escolarizado, não havia

alternativa, senão sair do campo e arriscar a vida na cidade, o que provocou um senśıvel

aumento migratório rural/urbano no Brasil, principalmente, a partir de 1910, e a expres-

são cada vez mais frequente e utilizada com maior grau de verdade: ‘estudar para sair do

campo’. Com a crescente população migrando para as cidades e as mesmas sem infraestru-

tura para atender a todos, principalmente entre as décadas de 1910 e 1920, os problemas

sociais foram tornando-se cada vez mais complexos. Aumenta os movimentos de greves e

as revoltas contra o alto custo de vida nas cidades e a incapacidade de aproveitar toda

mão-de-obra. Diante dos conflitos, poĺıticos e educadores encontram na educação um meio

para conter os fluxos migratórios e, consequentemente, os problemas urbanos ligados ao

crescimento desordenado.

Volta-se o olhar e as atenções espećıficas para educação no espaço rural, principal-

mente com 1o Congresso de Agricultura do Nordeste Brasileiro, realizado em 1923, no

qual foi discutida, dentre outras questões, a importância dos Patronatos, instituições ‘sal-

vacionistas’ destinadas a menores pobres das regiões rurais que objetivavam a formação

de ‘cidadãos prestimosos’. Essas instituições foram pensadas pelas elites urbanas para

controlar os trabalhadores diante de duas ameaças: a queda da ordem nas cidades e a

baixa produtividade do campo, aliando a educação ao trabalho como elemento purifica-

dor e disciplinador, formando cidadãos submissos e aptos ao trabalho. (BRASIL/MEC/CNE,

2001).

A III Conferência Nacional de Educação, de 1929, tratou especificamente da edu-

cação rural, como uma das prioridades nacionais. Com a Revolução de 1930 no setor

educacional tratou-se de se estabelecer duas linhas de ação: a educação rural para conter

os fluxos migratórios e a educação técnico-profissional nas cidades para qualificação do

trabalho e diminuir o descontentamento da população urbana (PAIVA, 1973). Segundo

Marinho (2008), em 1931 ocorre a IV Conferência Nacional de Educação que tornou cada

vez mais expĺıcito o embate entre o estudo confessional e a defesa dos renovadores da

educação por uma escola pública, embate do qual os profissionais da educação sáıram na

frente e resultou na ideia do ‘Manifesto’ em favor da escola laica e gratuita, datado do

ano seguinte, que defendeu uma educação ligada a realidade social e a democratização do

acesso à escolarização.

A educação rural, com a preocupação inicial de conter os fluxos migratórios que

esvaziavam o campo, passa a figurar na Constituição de 1934, que incorpora a educa-

ção enquanto integrante do ideário desenvolvimentista, corroborando com os interesses

do ‘ruralismo’ dos agro-exportadores, aumento da produtividade no campo, e das elites

urbanas, contenção dos fluxos migratórios do campo à cidade que contribúıam para a

sua favelização: “o ruralismo contou também com o apoio de alguns segmentos das elites

urbanas, que viam na fixação do homem no campo uma maneira de evitar a explosão de
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problemas sociais nos centros citadinos” (LEITE, 2002, p. 29). Mediante tais interesses,

a educação rural, como iniciativa do Estado, aprofundou ainda mais a distância entre o

campo e a cidade, dicotomizando esses espaços e subordinando o primeiro ao segundo.

Essa educação rural recebeu a influência do movimento escolanovista, principalmente

dos ‘entusiastas pela educação’, que enxergavam na oferta de instrução para as ‘massas’

uma forma de resolver os problemas da nação, e do ‘ruralismo pedagógico’ que, conforme

Marinho (2008, P. 61), surgiu “no meio dos grandes fazendeiros da época na tentativa

de conter o avanço da indústria, já que os fazendeiros perdiam terreno e mão-de-obra

para a indústria prejudicando o desenvolvimento rural”. É importante entender que esse

desenvolvimento rural era pensado pela ótica dos grandes fazendeiros, ou seja, visando

o desenvolvimento econômico para um número mı́nimo de pessoas, enquanto que para a

maior parte da população rural, quando muito, havia uma poĺıtica assistencialista que não

considerava o fazer autônomo dos camponeses, pelo contrário, instaurava uma ‘cultura de

dependência’ e acomodação às situações de desigualdade no campo (SABOURIN, 2009).

O ruralismo pedagógico significou, uma “tentativa de fazer o homem do campo com-

preender o ‘sentido do rural da civilização brasileira’ e de reforçar os seus valores a fim de

prendê-lo à terra; para tanto era preciso adaptar os programas e curŕıculos ao meio f́ısico e

à ‘cultura rural” (PAIVA, 1973, p. 127). Ainda conforme Paiva (1973), essa ‘cultura rural’

a qual a educação teria que atentar, estava restrito ao ensino de técnicas básicas e rudi-

mentos capazes de voltar o olhar dos campesinos para o trabalho, aos aspectos folclóricos

e estereotipados do que se chamou ‘cultura rural’ e das questões sanitárias.

De forma geral, as iniciativas de educação rural, principalmente entre as décadas

de 1930 e 1960, se caracterizaram pela descontinuidade das ‘missões’, assim denominadas

pelo caráter assistencialista e instantâneo com que campanhas para educação rural foram

realizadas, e pela ‘folclorização’ da realidade do campo, servindo de mais um instrumento

de manipulação do poder local. Além disso, apesar da abrangência dos projetos, não foram

suficientes para atender as populações que viviam no campo, nem a escola foi tratada de

forma adequada.

A Educação Rural, foi tratada como uma educação de menor valor como doação

para aqueles de valor nenhum social, sendo considerados apenas por serem forma de

trabalho para o latifúndio. Assim, a educação guiava-se pela ação cultural bancária para

acomodação e conformação para aceitação das injustiças sociais vividas no campo, desde

a nossa colonização, mas necessárias, consoante discurso hegemônico, para garantir o

progresso e o desenvolvimento, concretizando a maquiavélica fórmula dos fins justificam

os meios, no contexto capitalista. Os prinćıpios dominadores permanecem os mesmos,

modificam-se os pólos da hegemonia e permanecem a expropriação ambiental e cultural.

Como contraposição histórica a doação das ações estatais para educação das popula-

ções campesinas, que caminhavam em sintonia com as demandas das oligarquias rurais, os

Movimentos Sociais do Campo buscaram traçar outras formas de viver e lutar no campo.
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Constrúıram um histórico de resistência contra a opressão e a negação de direitos. As lutas

se vincularam, inicialmente, à terra, como possibilidade plena de trabalho e sobrevivência

dos grupos campesinos, com o fortalecimento das lutas pela terra, e vai, paulatinamente,

agregando outras reivindicações de acesso a água, moradia, educação e saúde. A organi-

zação dos grupos camponeses, em mobilização para luta e seus processos de formação fez

Caldart cunhar o termo Pedagogia do Movimento, mediante as experiências, estratégias

e prinćıpios formativos do Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra na formação de suas

bases de militância e na luta pela Reforma Agrária (CALDART, 2004).

Para Silva (2006) os Movimentos Sociais do Campo, foram responsáveis por produzir

e fortalecer as ações de educação popular e tem sua história forjada por lutas e revoltas

camponesas 2. Porém, o destaque para organizações com repercussões mais impactantes

na história do campesinato brasileiro encontram-se atreladas ao surgimento da União dos

Lavradores e Trabalhadores Agŕıcolas do Brasil (Ultab), das Ligas Camponesas e do Mo-

vimento dos Agricultores Sem Terra. No conjunto das lutas dos movimentos camponeses,

que ganharam mais força e fôlego a partir da década de 1950 e 1960, somaram-se as

experiências de educação popular do Movimento de Cultura Popular,(MCP/1960), dos

Centros Populares de Cultura (CPCS da UNE/ 1961), do Movimento de Educação de

Base (MEB/1961) e da Campanha De Pé no Chão também se aprende a ler (1961); e as

ações da Ação Católica com os Movimentos da Ação Católica (JAC, JEC, JIC, JOC E

JUC) 3 e Ação Popular (AP).

Ainda segundo Silva (2006 ), durante a ditadura poĺıtico-militar (1964-1985), outras

experiências contribúıram para fortalecimento das lutas camponesas com as Comunidades

Eclesiais de Base (CEBs/década de 1960), Comissão Pastoral da Terra (CPT/1975), o sin-

dicalismo rural com a criação da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura

(Con- tag, 1963) e dos Centros de Formação em Alternância, atuantes no Brasil desde a

década de 1960. Durante o peŕıodo de redemocratização da década de 1980, outros desa-

fios são postos a articulação e mobilização dos Movimentos Sociais, principalmente, o do

reconhecimento da diversidade de sujeitos e demandas que constituem as lutas pela eman-

cipação social. Foi nesse contexto que surge o Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra,

gestado desde 1979 e oficializado em 1984, os Movimentos Ind́ıgenas 4, Conselho Nacional

2A autora Silva (2006) destaca como revoltas importantes para a construção de uma outra consciência
de luta atrelada ao campo “as várias revoluções ocorridas a partir da década de 1950 no mundo terão
uma intensa e decisiva participação dos camponeses: as revoluções chinesa, vietnamita, argelina, cubana,
nicaragüense, e o surgimento das Ligas Camponesas no Brasil contribúıram para repensar o papel desses
sujeitos sociais [o campesinato] como protagonistas das transformações poĺıticas e sociais” (SILVA, 2006,
p. 65).

3JAC- Juventude Agrária Católica; JEC - Juventude Estudantil Católica; JIC - Juventude Indepen-
dente Católica; JOC - Juventude Operária Católica; JUC - Juventude Universitária Católica.

4(SILVA, 2006) cita como principais organizações ind́ıgenas a COIAB, APOINME e o CIMI. A COIAB
- Coordenação das Organizações Ind́ıgenas da Amazônia, criada em abril de 1989; a APOINME - Ar-
ticulação dos Povos Ind́ıgenas do Nordeste, Minas Gerias e Esṕırito Santo, criada, em 1990. O CIMI -
Conselho Indigenista Missionário, criado em 1972, é um organismo vinculado à Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil (CNBB).
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de Seringueiros (CNS/1985), Movimento Nacional dos Pescadores (Monape/1988), Movi-

mento dos Atingidos porBarragens(MAB/1991), Coordenação Nacional dos Quilombolas

(Conaq/1995), Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag/1963),

Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar (Fetraf/2001), o Movimento dos

Pequenos Agricultores (MPA/década de 1990), Movimentos de mulheres trabalhadoras

rurais.

No cenário internacional cresce em ações e mobilizações a articulação da Via Cam-

pesina, de 1993, uma rede internacional de integração de lutas do campesinato:

A Via Campesina aglutinou-se em torno de objetivos comuns no Norte e no
Sul: uma rejeição expĺıcita ao modelo neoliberal de desenvolvimento rural; uma
franca recusa da exclusão desencadeada pela poĺıtica de desenvolvimento agŕı-
cola e uma firme determinação para trabalhar conjuntamente para dar poder
a uma voz camponesa e para estabelecer um modelo alternativo de agricultura
baseado na soberania alimentar. Este é um aspecto viśıvel da crescente presença
e voz rural (DESMARIAS, 2007, p. 167).

A Via Campesina tem contribúıdo para a retomada da esperança das lutas no campo,

no cenário atual de confrontos, marcados pela desigualdade na relação do capital com o

campesinato. Surge buscando dar voz aos anseios e criando espaços de participação para

tomada de decisão dos grupos campesinos.

As lutas por justiça social no campo e a organização de outras formas posśıveis

de convivência encontram sintonia no movimento de cŕıtica social do Fórum Mundial de

Educação (FME), ocorrido como Ćırculo de Cultura de Paulo Freire, na concorrida pro-

gramação do Fórum Social Mundial (FSM), em 2001, Porto Alegre-RS, só posteriormente

foi adotado a atual denominação de FME. O esforço do Fórum é o de reconhecer toda

a diversidade de lutas contra o neoliberalismo e mercantilização da educação. Sobre o

Fórum Gadotti (2009b) ressalta:

Considero-o como um novo e importante ator poĺıtico. Mas é também um es-
paço de reencantamento pela vida e pela educação libertadora, um espaço de
construção de novas alianças, novas redes, formação de campanhas, um espaço
de estruturacão de alternativas à educação neoliberal (GADOTTI, 2009b, p. 15).

Os FSM e os FME aparecem no cenário poĺıtico como possibilidade de reflexão,

espaço de partilhas e de novas mobilizações pela participação de novos atores poĺıticos.

Esses espaços constitúıdos de profunda cŕıtica social, reencontram e retroalimentam as

possibilidades de luta e de conscientização das camadas populares, a partir de sua diver-

sidade e de suas frentes de ação. O Fórum Mundial de Educação, assume a pluralidade

de reivindicações e anseios populares fortalecidos durante a década de 1990, como um

‘renascimento‘ da crença na mobilização dos Movimentos Sociais.
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Dentre os reencantamentos da década de 1990, e de modo particular para as popu-

lações do campo, um espaço de conquista representou I Encontro Nacional de Educadoras

e Educadores da Reforma Agrária (I Enera), no ano de 1997, em Braśılia, que propiciou

a articulação das instituições promotoras para a organização da 1a Conferência Nacional

Por Uma Educação do Campo, em 1998, na cidade de Luziânia (GO). A 1a Conferência

Nacional Por Uma Educação Básica Do Campo foi promovida por cinco organizações, re-

presentando diferentes âmbitos e escalas de ação social: Conferência Nacional dos Bispos

do Brasil (CNBB), O Fundo Nacional das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), a

Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) e a Uni-

versidade de Braśılia (UnB), com o apoio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma

Agraria (INCRA) e o Programa Nacional de Educação em áreas de Reforma Agrária

(PRONERA). Essa Conferência representou um marco para a visibilidade nacional de

uma educação que considere o contexto e a diversidade do campo brasileiro, além de ter

permitido uma articulação nacional em defesa de uma poĺıtica educativa para o campo.

Como demanda dessa Conferência houve a Articulação Nacional Por Uma Educação

Básica Do Campo, que publicou 05 cadernos entre 1999 e 2004, além disso, conseguiu um

Grupo de Trabalho Permanente no MEC para a disseminação e orientação para a constru-

ção de documentos espećıficos para poĺıtica de Educação do Campo, entre os documentos

temos as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica em Escolas do Campo, de 2002,

e as Referências Nacionais para a construção de poĺıticas de educação do campo, de 2004,

Decreto No 7.352, de 4 de Novembro de 2010, sobre a poĺıtica de educação do campo e o

Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária - PRONERA 5.

O PRONERA como resultado do conjunto de ações empreendidas por Universidades,

grupos de trabalhadores rurais sem-terra, UNICEF, UNESCO, CNBB, foi criado em 12

de abril de 1998, pelo Ministério Extraordinário de Poĺıtica Fundiária. Esse Programa

representou uma conquista para assentados e acampados da Reforma Agrária, buscando

minimizar os altos ı́ndices de analfabetismo nos assentamentos e acampamentos, bem

como garantir melhoria nos dados relativos a escolarização dessas populações.

Constitui-se também como importante iniciativa na reconstrução do olhar sobre o

campo e o camponês, reconhecendo suas diferentes necessidades formativas, sem reprodu-

zir as demandas da educação urbana no campo. Preocupou-se com as populações cam-

ponesas, seus modos de vida, suas necessidades e com a reconstrução de seus conteúdos

de escolarização. Além disso, garantiu visibilidade a defesa pela especificidade da Edu-

cação do Campo em escala nacional e demonstrou ser posśıvel a escolarização de grupos

camponeses em todas as modalidades de ensino, tendo projetos de escolarização nos dife-

rentes ńıveis, desde a Alfabetização, passando pelo Ensino Técnico até o Ensino Superior

5Esses documentos compõem a base para a formulação de politicas públicas para as escolas do campo
e a garantia da mudança ou ‘batismo’ institucional. Os documentos são frutos da Articulação Nacional
Por Uma Educação do Campo e da pressão dos movimentos sociais.
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(ARAUJO, 2011).

Em uma análise do coordenador dos Projetos de Alfabetização e de Escolarização

do PRONERA na Paráıba, o Programa representa uma das mais importantes iniciativas

para os camponeses da Reforma Agrária, já que:

emerge como bandeira de luta, conquista e resistência dos movimentos sociais;
como canal de universalização e democratização do conhecimento cient́ıfico e
especialmente o do campo; uma concepção de escola pautada na autonomia
institucional e gestão democrática; criação, aplicação e recriação de instrumen-
tos metodológicos relacionados a educação popular e propõe uma experiência
educativa que tem como parâmetro as culturas/identidades e diversidades lo-
cais em sintonia com as questões regionais, nacionais e internacionais (SILVA,
2009, P. 3).

O PRONERA permitiu o alargamento dos espaços institucionais para atenção à de-

manda por escolarização dos camponeses e prinćıpios colocados pelos Movimentos Sociais.

No Manual de Operações do PRONERA (2004) encontram-se os prinćıpios pedagógicos

que orientam a prática educacional: o diálogo, valorizando os diferentes saberes, respei-

tando a cultura do grupo e produzindo coletivamente o conhecimento; a práxis, cons-

truindo uma prática educativa que se baseia no movimento de ação-reflexão-ação e na

perspectiva de transformação da realidade, com uma dinámica de ensino/ aprendizagem

que, simultaneamente, valorize e provoque o envolvimento dos educandos e educandas em

ações sociais concretas e auxilie na interpretação critica e no aprofundamento teórico ne-

cessário a uma atuação transformadora; a transdisciplinaridade, construindo um processo

de educação que contribua para inter-relação e articulação entre os conteúdos e os saberes

locais, regionais e globais, tornando-se imprescind́ıvel que os sujeitos possam identificar

suas necessidades e potencialidades e busquem estabelecer relações que contemplem a

diversidade do campo: sociais, culturais, poĺıticos, econômicos, de género, geração e etnia.

As experiências, mobilizações e movimentos citados contribúıram para aprendiza-

gens coletivas, base para a reflexão/ação da Educação Popular, desde a década de 1960,

e territorializadas na Educação do Campo, em fins da década de 1990, peŕıodo de seu

‘batismo‘, expressão utilizada por Caldart (2009) para demarcação da mudança de Edu-

cação Rural e fortalecimento das ações em Educação do campo. Silva (2006) destaca

dentre as aprendizagens que esses movimentos possibilitaram para a reflexão da Educa-

ção do Campo, estão: a da liberdade, com a reafirmação da educação enquanto formação

humana, como emancipação e como ação cultural; da perseverança, com a formação de

coletivos que se educam e da arte como ferramenta educativa, ampliando as linguagens

posśıveis da conscientização; a da autonomia e dos direitos, pela a luta por escola no

âmbito dos direitos, disputa dos significados sociais, culturais e poĺıticos, projetos de de-

senvolvimento, concepções e práticas pedagógicas; além do aprendizado da diversidade,

pela constituição de redes e de novas formas de articulação.
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Após a primeira década de ‘batismo’ da Educação do Campo, Caldart (2009) analisa

as limitações e novos horizontes da articulação na luta pela democratização e humanização

da educação. Dentre os desafios a autora destaca de pensar uma poĺıtica de educação do

campo a partir da defesa de uma escola pública e não a partir de particularismos de cada

movimento social que busca um espaço espećıfico como dono da educação do campo.

E no espećıfico de organizações como o MST, significa passar a compreender
que a ocupação da escola pelo movimento precisa ser feita/pensada como apro-
priação da escola pelos trabalhadores, pelo seu projeto histórico e não apenas
pelos interesses imediatos da organização, por mais justos, politizados e amplos
que eles possam ser (CALDART, 2009, P. 53).

O fundamento da Educação do Campo é ser dos sujeitos, pertencer. Portanto, quais-

quer dos grupos que pensar um projeto e entregar como doação para a escola, mesmo

que sejam pensados com ideais democráticos e politizados, por não serem construção do

próprio grupo, não representam a ‘ser’ constrúıdo coletivamente. A radicalização que a

Educação do Campo necessita é a de democratizar a estrutura estatal, para possibilitar

a construção da proposta educativa do grupo, e a ampliado das lutas e dos leques de ar-

ranjos e de alianças sociais entre movimentos, que em suas lutas espećıficas lutam por um

projeto maior de fortalecimento da educação de trabalhadores do campo e suas situações

limites.

Na agenda de discussão da Educação do Campo, as principais frentes de lutas que

Caldart (2009) destaca para fortalecimento da identidade do campesinato e de construção

de justiça social no campo são:

A inserção neste embate implica colocar na agenda poĺıtica e pedagógica das
lutas e das práticas de Educação do campo questões como crise alimentar, crise
energética e crise financeira, soberania alimentar, reforma agrária (incluindo
nela o debate da propriedade social), agroecologia de perspectiva popular, bi-
odiversidade, direito às sementes e à água como patrimônio dos povos, coope-
ração agŕıcola, descriminalização dos movimentos sociais, direitos sociais dos
camponeses e das camponesas, crianças, jovens, adultos, idosos. Trata-se de
uma agenda e uma disputa que vão muito além do campo das poĺıticas públi-
cas, mas que não o exclui, significando nele pressão de conteúdo, concepção,
especialmente no que se refere ao direito à educação, mas também de tomar
parte na definição sobre que educação, destacando-se a disputa/nova elaboração
sobre que formação para o trabalho no campo (CALDART, 2009, P. 59).

Esses temas estão na agenda de lutas do campesinato não apenas no Brasil, mas

em toda América Latina, que enfrenta a mesma luta contra o modelo de desenvolvimento

que subjuga o campo e os camponeses. As veias abertas da América Latina 6 continuam

sangrando com a pobreza e a fome dos grupos campesinos, com a expropriação agrária

6A expressão utilizada ‘As veias abertas da América Latina’, foi utilizada em referência a obra de
Eduardo Galeano, de mesmo t́ıtulo, escrita em 1971.
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e humana, em que as pessoas que mais produzem alimentos sofrem com insuficiência

alimentar.

Do Chile ao México 7 encontramos, respeitando as especificidades locais, caracteŕıs-

ticas comuns em relação a base econômica agrária e de extrativismo, com a população

rural marcada pela pobreza, dispersão (no sentido de distanciamento espacial) e as diferen-

tes linguagens utilizadas pelos diferentes povos campesinos, o que dificulta a organização

de projetos educativos que integrem uma identidade de campesinato. As poĺıticas de in-

centivo a monocultura pressiona o grupo camponês, econômica e cientificamente, com o

incentivo a proteção de sementes e cultivares.

No Brasil a Lei No 9.456, de 25 de abril de 1997, regulamenta a proteção de cultivares,

que permite o direito a propriedade intelectual para criação de novos cultivares e sua

comercialização. Em tramitação no Congresso a PL 827/2015, de autoria a ser apreciada

no congresso, modifica o teor da Lei de Proteção a Cultivares de 1997, “Art. 8o O direito

à proteção da cultivar se dá sobre o material de reprodução, de multiplicação ou sobre

qualquer forma de propagação da planta inteira”, incluindo suas sementes. As referidas Lei

e PL, ao ser aprovada, fere o direito ao uso de sementes e cultivares por todos, como bem

natural coletivo que representa nossa biodiversidade. O direito a semente, na forma da

Lei, institucionaliza o direito de grupos econômicos e cientistas politicamente interessados

em patentes, demonstra mais uma tentativa histórica de intervenção cient́ıfica favorecendo

o capital, sob a camuflagem do discurso de desenvolvimento.

Patentes de sementes são injustas e injustificáveis. Uma patente ou qualquer
direito de propriedade intelectual é um monopólio garantido pela sociedade em
troca de benef́ıcios. Mas a sociedade não se beneficia de sementes tóxicas e não
renováveis. Estamos perdendo biodiversidade e diversidade cultural, estamos
perdendo nutrição, sabor e qualidade em nossos alimentos. Sobretudo, estamos
perdendo nossa liberdade fundamental de decidir quais sementes plantaremos,
como iremos cultivar nosso alimento e o que iremos comer. De bem comum, as
sementes transformaram-se em commodities de empresas privadas de biotecno-
logia. Se elas não forem protegidas e colocadas novamente nas mãos de nossos
agricultores, corremos o risco de perdê-las para sempre (SHIVA, 2016) 8.

Por esses e outros motivos que o tema da soberania alimentar deve ser pauta das

ações em Educação do Campo, porque se coloca no centro do projeto de desenvolvimento

neocolonizador empreendido pelo capital e com aval da ciência moderna, e tem potenci-

7Um estudo organizado pela UNESCO e FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimen-
tação e a Agricultura) sobre a Educação Rural na América Latina, Projeto Educación para la
Población Rural (EPR-2004), traça um panorama da situação de escolarização da população ru-
ral no Brasil,Chile, Colômbia, Honduras, México, Peru e Paraguai. Os autores são Javier Corva-
lán, Mauricio Perfetti, Eliane Dayse, Guillermo Williamson, Russbel Hernández, Elliana Rańırez,
Martha Patricia Tovar y Dominique Demelenne. O Relatório pode ser acessado no endereço eletrônico:
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001360/136025m.pdf , acesso em jun. 2017.

8Texto de Vandana Shiva, A Batalha das Sementes, dispońıvel em
https://outraspalavras.net/posts/vandana-shiva-e-a-batalha-das-sementes/ acesso em dez.de 2017.
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alidade para, mediante novas ações, concorrer para a libertação do grupo camponês das

sementes doadas por policias públicas, ou compradas de grandes agentes econômicos, que

não se reproduzem, não se renovam, sementes sem identidade genética e, politicamente,

comprometida com o agronegócio.

No contexto escolar da América Latina9, também encontramos a não democratiza-

ção do acesso a escolarização, desigualdade em relação a escolarização urbana, a distância

da escola das residências de alunos e professores, que gera um sacrif́ıcio a mais para es-

colarização e fator de alto ı́ndice de evasão dos alunos e desest́ımulo docente. Também

a presença de escolas unidocentes e multisseriadas, com ausência de materiais espećıficos

e que contemplem a diversidade cultural, linguistica e produtiva das comunidades cam-

pesinas, aparecem como principais desafios enfrentados pela escolarização no contexto

rural.

Pensar os desafios para a escolarização das populações campesinas em suas

‘situações-limite’, necessita da identificação de como os sujeitos se percebem no contexto

e como enxergam o campo e a escola. Assim, refletimos sobre que consciência a respeito

do território no qual a escola está situada tem os profissionais que dela são parte e res-

ponsáveis por pensar o projeto formativo? Essa apresenta-se como uma questão crucial se

buscamos defender uma formação integral na escola do campo.

3.2 O RECONHECER-SE EDUCADOR E EDUCADORA DO CAMPO

No curso de Extensão em Educação do Campo, já mencionado, foram trinta e sete

(37) profissionais de escolas localizadas no campo inscritos, desses, trinta e cinco (35)

iniciaram as atividades e doze conclúıram o curso, elaborando e votando o texto final do

material constrúıdo. O grupo envolvido foi constitúıdo por trinta e quatro (34) mulheres,

com idades que variam de 24 a 59 anos, e três (03) homens, com idades entre 26 e 30 anos.

Esse grupo representou sete (07) das nove (09) escolas municipais presentes na área

rural do munićıpio de Ipanguaçu-RN e um grupo da secretaria municipal de educação, a

saber as escolas participantes e quantidade de representantes: três (03) profissionais da

escola Adalberto Nobre de Siqueira, em Tabuleiro Alto; três (03) profissionais da escola

Francisco Soares da Costa, em Pedrinhas; sete (07) profissionais da escola Nelson Borges

Montenegro, em Agrovila Picadas; dez (10) profissionais da escola Francisco Florência

Lopes, no distrito de Pataxó; dois (02) profissionais da escola Manoel Ivo Ribeiro, em

Japiaçu; dois (02) profissionais da escola Julieta Moura Souza, no Distrito de Arapuá;

quatro (04) profissionais da escola Francisco Targino Nobre, em Ĺıngua de Vaca; seis (06)

profissionais da secretaria municipal de educação (ver Figura 15 ).

A Figura 15 nos mostra a abrangência territorial do projeto, os marcadores em

vermelho representam as escolas de cada comunidade e sua localização geográfica. Por mais

9A partir do estudo Projeto Educación para la Población Rural (EPR-2004), da UNESCO e FAO.
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Figura 15 - Escolas e comunidades atendidas.

Fonte: Adaptação de Mapa de Limites intermunicipais IBGE (2006).

que essa ação tenha sido de pequeno porte, conseguimos gerar um espaço de provocação e

sensibilização para a consciência do direito à educação espećıfica para escolas do campo.

Dos 35 participantes que iniciaram o curso de Extensão, apenas as seis representantes da

secretaria municipal de ensino e outras duas professoras demonstraram saber que existe

uma discussão e legislação espećıfica para Educação do Campo, que é recente, porém

já tem mais de 10 anos de inclusão na estrutura governamental, muito pelo esforço da

entidade supra organizacional da Articulação Nacional Por Uma Educação Do Campo,

responsável pela criação de um Grupo Permanente de Trabalho (GPT - 2003) na estrutura

do MEC. No ano seguinte, 2004, é criada a Coordenação Geral de Educação do Campo
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ligada a recém-criada Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade.

Essa estrutura estatal teria a função de assegurar a disseminação do direito à educação

e orientar a construção e implementação de poĺıticas públicas para as escolas do campo

(SECAD/MEC, 2007). Embora a conquista de espaço institucional seja uma das nossas

maiores conquistas recentes, o desafio de fortalecer a discussão em um páıs como o nosso,

de dimensões continentais e com uma diversidade de atenção a educação básica no campo,

torna-se uma tarefa de décadas. O que não quer dizer que não ocorreram modificações

nas escolas do campo, porém os processos que promovem a inclusão dessa discussão nas

pautas das formações continuadas para profissionais das escolas localizadas no campo

ainda dependem do compromisso da gestão local, e não há nenhuma forma de assegurar

que a temática seja discutida e aprofundada nas escolas em que os Movimentos Sociais

do Campo tenham uma relação mais intŕınseca. Os trinta e sete (37) participantes, que

demonstraram interesse pela temática, eram profissionais diversos que trabalham na escola

e, são, portanto, educadores. Os tempos, espaços e processos de formação continuada

na educação devem incluir a diversidade de profissionais que constituem a comunidade

escolar afim de que todos compreendam sua função nos processos diversos de ensino e

aprendizagem. Diante disso, fizemos a divulgação nas escolas e enfatizamos de que o

curso era para todos os profissionais das escolas, não apenas professores. Assim, tivemos

a diversidade de profissionais registrada na Figura 16.

Figura 16 - Diversidade de profissionais participantes.

Fonte: autoria da pesquisadora, 2017.

Conforme vemos no gráfico, embora a grande maioria fosse de professores, 63%, tam-

bém tivemos a participação de outros profissionais como: secretária escolar, 5%; gestor

escolar, 3%; gestão municipal da educação, 16%; e monitores do Programa Mais Edu-

cação, 14%. A diversidade de profissionais foi um fato que consideramos extremamente

positivo, porque os diálogos partiriam de prismas diversos sobre os processos educativos

distintos que ocorrem na instituição escolar. Em relatos partilhados durante os encontros

do curso esses profissionais expuseram a carência de formação espećıfica para a atuação
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na Educação do Campo, ressaltaram que se sentem em um ambiente de formação e que

veem apenas os professores sendo lembrados nos processos de formação continuada.

Os monitores do Programa Mais Educação também se mostraram inquietos e in-

satisfeitos por não terem tido apoio pedagógico, por meio de formação, para iniciarem

os trabalhos com as oficinas do Programa na escola, nem sobre a educação integral nem

sobre educação do campo, mas que pelo compromisso, por pertencerem as comunidades,

buscavam desenvolver uma ação que fizesse diferença para os alunos e para a comunidade

se desenvolver. O próprio Manual Operacional da Educação Integral de 2012, que orienta

a implementação do programa nas escolas do campo, não prevê ações para formação dos

monitores. Vemos uma lacuna inicial na implantação do programa por falhar na prepa-

ração dos profissionais que além de terem que desenvolver um fazer educativo voltado a

formação numa perspectiva integral, teria também de dialogar com a especificidade do

campo.

Com relação a formação inicial dos participantes curso podemos visualizar na Figura

17.

Figura 17 - Formação dos profissionais participantes.

Fonte: autoria da pesquisadora, 2017.

Dos 35% que declaram o Ensino Superior incompleto, 7,6% cursa Ciências Econômi-

cas, 7,6% cursa Licenciatura em Letras e os 84,6% cursam Pedagogia. Ainda desse grupo

do Ensino Superior Incompleto, 51,3% são professores/as, 5,7% secretária escolar e 17,1%

são de monitores do Programa Mais Educação.

Dos 16% que se declaram apenas com o Ensino Médio Completo 33,3% monitores

do Programa Mais Educação, 50% professores e 16,6% secretária escolar.

Do grupo que constitui os 49% com Ensino Superior completo 11,1% fez o curso de

Letras e os demais 88,8% cursaram Pedagogia. Desses, 33,3% são professores que assumi-

ram cargos na gestão municipal da educação e os demais 66,6% são professores atuando

em sala de aula. Ainda desse grupo, 27,7% estava cursando uma pós-graduação.

Como vemos os dados em relação a formação inicial dos participantes são diversos,
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mas vimos que o interesse pela temática ocorreu em grande medida entre os que cursaram

Pedagogia. Vemos com preocupação o fato de ainda existirem professores leigos atuando

nas escolas, que corresponde à metade dos que declararam ter apenas o Ensino Médio,

porém esse grupo corresponde a 8% do grupo apenas que possui Ensino Médio e atua em

sala de aula e ao somar com os 5,3% dos monitores do Programa Mais Educação, totaliza

13,3% de educadores sem formação espećıfica para atuar na educação. Esse ı́ndice é ainda

considerável mas retrata o dado constante da forte presença de professores leigos na escola,

o que na nossa expectativa inicial esse ı́ndice seria ainda maior, já que na escolarização

para áreas rurais a presença desses profissionais sem a formação adequada representava

percentuais alarmantes.

Segundo estudo elaborado por Furtado (2007), em 2002, de acordo com dados do

Inep, o percentual de professores que atuavam nas séries iniciais do Ensino Fundamental

com Ensino Superior completo era de 9%, e que 91% tinha apenas o Ensino Fundamental

ou Ensino Médio. A negligência histórica com a formação docente, com sua valorização e a

preocupação com o processo de ensino e aprendizagem escolar fica ńıtida diante de dados

como esse. Mesmo sabendo que esse fato ainda persiste vemos como avanço ı́ndices menos

gritantes entre os participantes do curso de Extensão. Também vemos a importância da

luta pela especificidade da escolarização do campo que nos últimos dez anos conseguiu

reduzir significativamente os ı́ndices de professores leigos atuando em salas de aula.

Conforme já problematizamos, sobre a inserção precária do monitor do Programa

Mais Educação na escola, vemos pelos participantes que alguns estão em formação superior

na licenciatura, mas outros possuem apenas o Ensino Médio. A esse respeito o Programa

delimita que os monitores devem estar em formação universitária ou ser alguém da comu-

nidade que possua habilidades espećıficas, independente da formação (BRASIL/MEC/SAEB,

2017). A diversidade de profissionais que podem integrar a comunidade escolar é bastante

ampliada diante dessa abertura à pessoas da comunidade, que possam contribuir com a

formação, mediante saberes constrúıdos pela experiência coletiva partilhada no meio po-

pular. Porém, esse mesmo fator é limitado diante do não acompanhamento e não apoio

pedagógico na formação continuada das ações a serem desenvolvidas. O fato desse edu-

cador não receber uma formação pedagógica espećıfica acaba comprometendo o trabalho

que poderia ser ainda mais significativo e consciente, já que pela não reflexão é mais fácil

desvio de finalidades das atividades nas oficinas, não por falta de compromisso desse mo-

nitor, mas por não conhecimento espećıfico do trabalho docente, além de, pela inserção

incerta na escola, estar mais pasśıvel a manipulações da gestão escolar e local.

Com relação ao ingresso na escola, o grupo de profissionais relatou aspectos agru-

pados na Figura 18.

De acordo com o gráfico da amostragem, vemos que o ingresso dos profissionais nas

escolas localizadas no campo ainda ocorre por meio de contratos e carteira assinada, v́ın-

culo que traz forte instabilidade ao trabalho docente e possibilidades diversas de manipu-
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Figura 18 - Forma de ingresso na escola.

Fonte: autoria da pesquisadora, 2017.

lação da poĺıtica local. Mesmo assim, vemos o número próximo a metade dos profissionais

ingressantes por concurso público, dado que demonstra maior grau de estabilidade, menos

possibilidades de manipulação poĺıtica e maior satisfação profissional, pelo reconhecimento

dos direitos do trabalho assegurados. Dos que ingressaram via contratos, que constitúıram

51% do grupo, estão secretaria escolar, monitores do PME e professores, ou seja, são os

atores que estão diretamente responsáveis pelo fazer educativo e pela formação de nossas

crianças e jovens. Vemos com muita preocupação o fato dessa inserção ser instável ainda.

Um outro aspecto da caracterização do grupo que consideramos pertinente para a

problematização da discussão sobre intuição e consciência na constituição da identidade de

educadores e educadoras do campo foi o lugar onde mora e como se sentiu interessado/a

pela discussão da educação do campo. Na Figura 19 os dados sobre a residência dos

profissionais.

Figura 19 - Local de residência dos participantes.

Fonte: autoria da pesquisadora, 2017.

Conforme o gráfico da Figura 19 vemos que a maioria dos profissionais moram e

trabalham no campo. Além disso, desses 65% que residem no campo, temos 70,8% que
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também trabalham na escola de sua comunidade. Esse dado é de extrema importância para

a constituição de uma identificação e consciência crescente da função que ocupa enquanto

educador e educadora. Viver no campo representa compartilhar os mesmos desafios diários,

compreender os ritmos distintos, o quanto a estiagem prolongada castiga a paisagem, as

plantações e colheitas e as pessoas, o que representa a fome das crianças que se atrasam

para voltar a aula após o intervalo por precisar repetir o lanche, já que muitas vezes

não terá o alimento adequado no retorno para casa, ou saber que embora a população

campesina seja responsável por oferecer a mesa os produtos da agricultura, são as pessoas

que menos tem em diversidade alimentar.

Além de residir no campo ser um dos principais elementos com potencialidade para

fortalecer a identidade do educador e educadora do campo, analisamos também relação

que cada profissional considera possuir com esse espaço para iniciar o curso de extensão

em Educação do Campo e a importância da temática. Assim, temos as justificativas na

Figura 20.

Figura 20 - Relação com o Campo.

Fonte: autoria da pesquisadora, 2017.

Os dados apresentados nos mostram uma identificação inicial, além do esperado, já

que nossa expectativa considerava os ı́ndices apresentados pelo gráfico anterior de resi-

dência dos profissionais, 35% residentes na área urbana e 65% na área rural. Encontramos

como resultado 81% de relação direta com o campo e 19% de relação indireta. A escolha

dos termos ‘direta’ e ‘indireta’ ocorreu para agrupar respostas que apresentavam elementos

mais próximos da vivência do campo e os que se mostraram mais distantes, sem destacar

outros aspectos dessa vivência além de ir para uma escola no espaço rural ou conv́ıvio com

a natureza. Os 19% que demonstraram uma identificação que consideramos indireta foram

os que informaram que a relação com o campo se dá por trabalhar na escola situada nesse

espaço sem mais elementos que fortaleçam essa relação, desse grupo ainda, a importância

relatada em relação a temática foi o interesse de melhorar a prática.
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Como dois relatos que exemplificam o agrupamento realizado, temos: “Sempre es-

tive presente com os alunos do campo, o curso é importante para enovações pedagógicas”

(Participante 24); e “Gosto do contato com a natureza e o curso é uma maneira de me

aperfeiçoar mais os meus conhecimentos” (Participante 30). Essas respostas não demons-

traram elementos de v́ınculo com o campo ou com a especificidade da escola nesse espaço,

o ‘sempre estar presente’ não diz dos aspectos que efetivam essa ‘presença’ com os alunos

e as ‘inovações pedagógicas’ podem ser reclamadas por qualquer profissional da educação,

independente de do público a ser atendido. Também o fato de gostar do ‘contato com a

natureza’ não é espećıfico do compromisso com o campo e sua população e ‘aperfeiçoar

mais os conhecimentos’ é uma busca constante de qualquer profissional, o que não forta-

lece nem a identidade docente. Não queremos com isso menosprezar a ânsia por inovações

pedagógicas ou com o aperfeiçoamento dos conhecimentos demonstradas na resposta ci-

tadas, porém queremos ressaltar que a Educação do Campo para ser fortalecida necessita

mais do que inovações e aperfeiçoamentos, mas sim de consciência poĺıtica das finalida-

des que orientam essas inovações. Caso contrário, as modificações podem não nos levar a

vivência de uma realidade desejada.

Esse é um aspecto que guia as reflexões sobre a mudança de visão sobre o campo

e os grupos campesinos, a tomada de consciência para escolha de que projeto de escola

defender. Essa urgência da Educação Popular por fortalecer o cont́ınuo aprofundamento da

conscientização ocorre diante dos processos de negação da condição humana das pessoas

das camadas populares e a defesa pela imersão cada vez mais consciente nas condições

reais de vida para, coletivamente, construir formas posśıveis de enfrentamento as situações

que limitam a humanização, problematizando-as para fortalecer o processo de tomada

de consciência: “através da problematização do homem-mundo ou do homem em suas

relações com o mundo e com os homens, possibilitar que estes aprofundem sua tomada de

consciência da realidade na qual e com a qual estão” (FREIRE, 2006, p. 33).

O movimento Por Uma Educação do Campo, iniciado na década de 1990, nasce

a partir das condições de “desumanização” no modo de vida desse espaço, “em que o

homem simples, minimizado e sem consciência desta minimização, era (é) mais ‘coisa’ que

homem mesmo” (FREIRE, 1999, p. 43). Esse movimento, desde suas primeiras reflexões

sistematizadas, reclama a construção de um projeto popular de desenvolvimento, que

reconstrua a função social da escola presente nesse espaço e aponta como um dos primeiros

passos para essa reconstrução a consciência do projeto que se quer fortalecer.

Achamos que, em cada momento, a sociedade deve definir conscientemente
seus objetivos mais importantes e organizar-se para atingi-los. Afinal, a prin-
cipal caracteŕıstica do ser humano, em oposição a todas as outras espécies, é
exatamente sua capacidade de imaginar o futuro e agir para constrúı-lo. Nin-
guém começa a levantar uma parede se não tiver no papel, ou pelo menos na
cabeça, a imagem da casa que quer fazer. Uma casa, uma plantação, uma bici-
cleta, uma roupa, um livro, um clube, uma escola, uma cooperativa, antes de
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existirem na realidade, existiram como idéia, um projeto. O projeto organiza e
direciona o esforço criativo das pessoas (BENJAMIN, 2000, p. 10).

Mediante tais reflexões vemos o quanto o processo de conscientização por parte

dos educadores é importante e como é posśıvel encontrarmos grupos de profissionais que

não construiu um sentido mais profundo de relação com essa realidade singular. Vimos

também pelas respostas apresentadas que 81% dos participantes declararam uma relação

mais direta com a vida no campo, o que demostra, intuitivamente, uma abertura maior

a percepção da singularidade desse espaço. As justificativas para a identificação estavam

associadas, principalmente, ao trabalho no campo, a agricultura, seja por ter acompa-

nhado ou acompanhar a rotina dos páıs agricultores ou dos companheiros ou por também

colaborar com os mesmos. Além disso esse mesmo grupo que apresentou uma relação mais

direta com o campo, destacou outros aspectos da importância do curso, conforme relato

da participante:

Sempre morei na zona rural, no campo, meus pais sempre moraram no campo,
mas minha mãe é professora, sempre foi, meu pai agricultor, por esse e outros
motivos sempre tive interesse em ter um curso, em fazer um curso voltado para
o meio ambiente, para o campo. Para assim fortalecer minha relação e meu
apreço pelo campo, para aprender e desenvolver algumas habilidades cujas -
as possa leva-las para sala de aula. Para que possa aprender à aprender sobre
educação do campo. Para que eu possa levar para minha prática, para o dia-
dia tudo que conseguir aprender durante o curso. Também vale salientar que
profissionais que trabalham nas escolas rurais necessitam desse conhecimento à
mais, para que assim possa cada vez mais levar e buscar sempre o melhor para
seus alunos e porque não dizer na escola no geral (Participante 01).

Vemos que a participante como representante dos 81% que moram no campo, tem

uma história de vida atrelada a esse espaço, que é partilhada pela história de vida dos

pais. Esse fator de pertencimento direto por morar no campo desde que nasceu, ser filha de

agricultor é um fortalecedor do apreço com os modos de vida e particularidades do lugar.

Esse relato também é muito expĺıcito em relação a vontade de aprender, que interpretamos

como necessidade de refletir e conhecer a especificidade da Educação do Campo para

vivenciar na prática, com seus alunos e com a escola no geral. O fato de os professores

manterem essa relação de proximidade e de pertença com o campo é essencial para a

consciência que é formada no fazer não apenas da sala de aula, mas no dia a dia da

comunidade, na partilha do sentimento de pertença e da vontade coletiva de melhoria

das condições de vida. Destacamos outro relato que demonstrou ênfase do v́ınculo e da

identidade com a terra:

A minha relação com o campo vem de minha infância, pois sou filha de agri-
cultores que trabalham com a terra. Meus pais sempre viveram da terra e eu
os ajudava nas colheitas. Tenho interesse pelo curso porque sou casada com
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agricultor e nós temos a nossa própria terra e precisa aprender a cuidar bem
dela, afinal é nosso bem maior (Participante 05).

Relação de intimidade com a terra, forte v́ınculo com a agricultura, mesmo não

considerando essa relação na sala de aula, não fazendo referência a ela, o v́ınculo é elemento

de destaque para a construção dessa identidade de educador e educadora do campo. Outra

colocação retrata o valor que o campo representa:

Além de ter morado na comunidade em que a escola está localizada ser a escola
que estou atuando, a minha famı́lia ser uma que ama o campo. Para que possa
através desse curso levar o conhecimento para meus alunos. Preciso interagir
sobre a educação do campo e suas especialidades para que eu possa repassar
esse valor que o campo tem e está perdendo (Participante 09).

Esse relato nos aponta outros elementos considerados essenciais para a Educação

do Campo como o de valorização do campo e que há a necessidade dessa educação ser

diferente, ter ‘especialidades’ para garantir o fortalecimento do valor que o campo tem.

Um comentário complementar a esse de valorização do campo encontramos em outra

participante: “Quero fazer o curso porque uma realidade que vivemos. Estamos vendo

nosso povo migrando para a cidade, buscando uma vida ‘melhor’, mas é necessário que as

pessoas acreditem que é posśıvel viver bem no campo” (Participante 20).

Vemos assim a consciência de que a educação do campo deve problematizar as

questões que desafiam a vida no campo, as condições de vida das pessoas e a busca por

sair do campo. Outros falaram sobre a importância de conhecer mais sobre a Educação

do Campo e assim, poder contribuir não apenas com a escola e a formação dos alunos,

mas com a comunidade:

Eu morava na cidade e vinhe para o campo, por que é no campo que tudo
começa. Do plantio a colheita, as criações, de gado, ovelha, cabra galhinha, etc.
Quero fazer o curso em educação do campo para aplicar na escola e no dia dia.
Para que eu adiquira mais conhecimento e com o conhecimento possa repaçar
para os alunos, e consequentemente para toda a comunidade (Participante 10).

Pelo trecho em destaque, vemos que para a Participante 10 a escola do campo precisa

chegar até a comunidade por meio dos alunos. Embora exista a limitação de considerar que

o fato do conhecimento chegar até o aluno irá se estender a comunidade, reconhecemos

no apontamento a potencialidade da relação escola e comunidade. A escola não se faz

sem se preocupar com os interesses da comunidade e sua cultura. Também encontramos

justificativas para participação do curso com a consciência de que para ser Educação do

Campo precisa ser das pessoas:
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Já trabalhei vários anos nas escolas rurais, tenho uma relação muito boa e de
aproximação com a temática. Preciso de mais subśıdios teóricos para trabalhar
com os professores e toda a equipe. Porque nosso público maior são as escolas do
campo, e muitas vezes não trabalhamos um curŕıculo próprio deles (Participante
36).

Um outro relato que destacamos foi do processo de reconhecimento e de luta por

uma educação das pessoas do campo:

Por 16 anos minha vida foi nesse chão: o campo. Como professor, todas as
minhas experiências remetem-me a ele. O campo vive em mim, apesar de não
viver mais nele. Como sujeito em formação cont́ınua, aprender é uma condi-
ção indispensável a mim - como humano, como professor. Quero, portanto,
entender-me ainda melhor como ente militante do campo e, principalmente,
pelo desenvolvimento da educação deste, neste e para este (Participante 34).

No geral, antes do curso, vimos que as pessoas, embora não conhecessem a discussão

da Educação do Campo enquanto um direito aos povos do campo, em sendo reconhecido

seu caráter especifico, de forma intuitiva apontava para um reconhecimento, exceto em

casos isolados em que as falas demostravam maior consciência do espaço e das lutas

do campo. Partimos do pressuposto de que adivinhar também faz parte das formas de

conhecer e se reconhecer, como uma etapa até que se alcance uma consciência mais ampla

sobre sua própria inserção e seu fazer. Assim Freire nos esclarece:

Conhecer não, é de fato, adivinhar, mas tem algo que ver, de vez em quando,
com adivinhar, com intuir. O importante, não resta dúvida, é não pararmos
satisfeitos ao ńıvel das intuições, mas submetê-las à analise metodicamente
rigorosa da curiosidade epistemológica (FREIRE, 1996, p. 20).

A intuição como um componente das práticas, devem ser fortalecidas por uma refle-

xão guiada pela análise dos elementos e ind́ıcios dessa intuição, uma reflexão que, simulta-

neamente, seja autorreflexão e reflexão coletiva. Essa foi a perspectiva que encaramos ao

propor e desenvolver um curso de Extensão em Educação do Campo. Conhecer as experi-

ências e concepções que subsidiam o fazer nas escolas localizadas no campo e oportunizar

as partilhas dessas reflexões entre instituições distintas e até na mesma instituição. Assim,

as concepções que foram constrúıdas ao longo dos quatro meses do curso são apresenta-

das não mais na forma individual, mas como cada grupo representante de cada escola

construiu e sistematizou suas reflexões.

3.3 DA INSTITUIÇÃO À CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS COLETIVOS DE

REFLEXÃO

Dentre os trinta e sete (37) inscritos, trinta e cinco (35) participaram da aula inaugu-

ral, com presença média, durante os quatro meses, de vinte (20) profissionais. Conclúıram



132

o curso, participando de todas as atividades e reflexões e compartilhando as discussões na

escola, doze profissionais, conforme a Tabela 10.

Tabela 10 - Dos participantes que conclúıram o curso de Extensão.

Identificação Escolaridade Curso Função Escola Comunidade

Participante 02 Superior Pedagogia Secretária Adalberto Tabuleiro
Incompleto escolar Nobre de Alto

Siqueira

Participante 03 Superior Pedagogia Monitora Adalberto Tabuleiro
Incompleto Agroecologia Nobre de Alto

do PME Siqueira

Participante 10 Ensino Monitora Nelson Picadas
Médio Agroecologia Borges

Completo do PME Montenegro

Participante 11 Superior Pedagogia Monitora Nelson Picadas
Incompleto Artesanato Borges

do PME Montenegro

Participante 22 Superior Pedagogia Professora Francisco Pedrinhas
Completo Soares da

Costa

Participante 23 Superior Pedagogia Professora Francisco Pedrinhas
Completo Soares da

Costa

Participante 26 Superior Letras Professora Julieta Arapuá
Completo Moura

Souza

Participante 32 Superior Pedagogia Coordenadora Secretaria Ipanguaçu
Completo Pedagógica Municipal de

Educação

Participante 35 Superior Pedagogia Coordenadora Secretaria Ipanguaçu
Completo Pedagógica Municipal de

Educação

Participante 36 Superior Pedagogia Coordenadora Secretaria Ipanguaçu
Completo Pedagógica Municipal de

Educação

Participante 37 Superior Pedagogia Coordenadora Secretaria Ipanguaçu
Completo Pedagógica Municipal de

Educação
Fonte: sistematização do pesquisador, 2015.

Dos representantes das sete escolas que iniciaram o curso apenas os representantes

de quatro escolas conclúıram junto com os quatro representantes da Secretaria Municipal
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de Educação e os quatro monitores do PME. Esse grupo, constitúıdo por doze pessoas,

foi responsável por aprovar os textos que fariam parte do material-śıntese do curso que foi

entregue a Secretaria Municipal de Educação para distribuição nas escolas localizadas no

campo. O material foi constrúıdo a partir de reflexões escritas por cada grupo represen-

tante de cada escola e apresenta a śıntese de seis escolas mais a secretaria de educação do

munićıpio. O material, longe de ser um passo a passo ou buscar ‘receitas’ para concretizar

a Educação do Campo, buscou ser um apanhado geral das principais reflexões elaboradas

pelo grupo e uma sensibilização em relação ao direito a especificidade da temática para

os demais profissionais que não participaram das atividades.

Durante os encontros, que sinaliza para nós o ińıcio da construção coletiva consciente,

dialogamos a partir da animação do clássico da nossa literatura brasileira “Morte e Vida

Severina”, de João Cabral de Melo Neto, no qual problematizamos o campo como espaço

de vida e transformação. Trabalhamos alguns textos dos Cadernos da Coleção Por Uma

Educação do Campo: Caderno 1, o caṕıtulo 2 “Por Uma Educação Básica do Campo”; do

Caderno 5 os caṕıtulos“Por um tratamento público da Educação do Campo”e“Elementos

para construção do Projeto Poĺıtico Pedagógico”.

No ińıcio de cada discussão o grupo era provocado a falar livremente sobre “o que

temos a dizer sobre o tema?”, com isso garant́ıamos as pautas dialógicas que iriam ori-

entar as reflexões coletivas a serem sistematizadas ao final, em que os grupos deveriam

escrever uma śıntese da compreensão constrúıda coletivamente, respondendo a questão

“o que aprendemos em diálogo?”. Essa foi uma grande dificuldade diante da resistência

das pessoas em sistematizar de forma escrita as aprendizagens, assim, alguns grupos sis-

tematizavam por escrito e outros apenas topicalizavam a discussão do pequeno grupo e

verbalizavam no grande grupo. A necessidade de sistematização da experiência dialógica

pelos próprios participantes, tem aproximações com as ideias de Holliday (2006b) so-

bre sistematização de trabalhos com grupos populares, em que os próprios integrantes do

coletivo fazem o registro e constroem a memória da experiência. Utilizamos o termo apro-

ximações porque não seguimos os modelos de fichas que o autor apresenta em seu livro

“Para Sistematizar Experiências” (2006), mas deixamos a sistematização mais livre diante

da resistência de escrita do grupo, porém esse fato também permitiu a multiplicidade de

ideias que poderiam surgir e a criatividade dos grupos no processo de sistematizar.

Após as discussões de aproximação com a temática e construção coletiva do entendi-

mento acerca da mudança de denominação de Educação Rural para Educação do Campo,

seguindo a metodologia de sistematização, avançamos para a discussão do documento das

Diretrizes Operacionais para as Escolas do Campo (2002) e suas repercussões para o Pro-

jeto Poĺıtico Pedagógico das escolas. Para finalizar o curso, o grupo foi provocado a pensar

coletivamente em orientações pedagógicas espećıfica para as escolas, e por fim, votamos

em plenária a śıntese das discussões e tópicos principais que deveriam compor o material.

Como fruto da discussão da animação de “Morte e Vida Severina”, o grupo pontuou



134

aspectos da especificidade da vida do campo e qual a importância para a escola. Foi

consensual ao citar o modo de produção de existência e as questões ligadas ao trabalho

com a terra como maior identificador da vida e na dinâmica das pessoas do campo. O

grupo representante da secretaria de educação do munićıpio destacou que: “A agricultura

familiar proporciona aos educandos possibilidades de valorização cultural, de trocas de

experiências e de fortalecimento da cultura camponesa, evitando assim o êxodo rural”

(Grupos de Representantes da Secretaria Municipal de Educação, 2014).

Vemos o reconhecimento do trabalho com a terra e a agricultura como componente

do universo cultural das populações do campo e a consciência de que se a escola atenta para

essa temática teremos mais chances de valorização cultural e de fortalecimento da cultura

camponesa. Essa é uma das demandas reclamadas pelo movimento Por Uma Educação

do Campo que sinaliza que a construção da escola deve perpassar a defesa de interesses,

a cultura, a economia e o modo de produção camponês:

uma escola do campo é a que defende os interesses, a poĺıtica, a cultura e a
economia da agricultura camponesa, que construa conhecimentos e tecnologias
na direção do desenvolvimento social e econômico dessa população. A sua lo-
calização é secundária, o que importa são suas proximidades poĺıtica e espacial
com a realidade camponesa (FERNANDES, 1999, p. 51-52).

Além de ser uma pauta da Articulação Nacional Por Uma Educação do Campo, já

era uma demanda defendida desde Freire, na experiência com lavradores em Angicos -

RN, em 1963, quando problematizou o trabalho e o salário do camponês e ensinou a ler e

a escrever outras palavras, fazendo compreender melhor a realidade, no mesmo processo

de conhecer a codificação e decodificação da palavra. Porém, mais do que problematizar

o mundo e o universo que constitui a agricultura familiar, necessitamos contribuir para a

construção de uma escola com possibilidades cognitivas e tecnológicas que colaborem com

os processos de desenvolvimento popular do campo.

Outro grupo de participantes, sistematizou que:

Em relação a agricultura familiar a escola precisa refletir sobre que valores e
conceitos está sendo ensinado as crianças que vem de famı́lias de agricultores,
que contribuição os saberes escolares tem dado a essas crianças no intuito de
valorizar a cultura local e lhe proporcionar outros valores capaz de transmitir
novos conhecimentos para geração seguinte (Representantes da escola Francisco
Soares da Costa, 2014).

Nessa śıntese de discussão, o grupo problematiza a e questiona se os saberes escolares

tem propiciado a valorização da cultura local. Nos chama a atenção o fato de questionar a

função social da escola presente no campo, pelos valores, conteúdos e tradições que pode

transmitir ou reconstruir nas comunidades, lembrando da especificidade dessa educação

ser voltada a filhos e filhas de agricultores. Também nos chama a atenção o fato de
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não apenas pensar na valorização da cultura local, mas na ampliação dessa com outros

valores. A missão da escola não é apenas reproduzir o conhecimento acumulado, mas

construir novos processos de saberes que respeitem as identidades e os modos de vida das

populações camponesas, que fortaleçam seus modo de produção, como alerta Caldart

(2009):

As questões hoje da construção de um novo projeto/ modelo de agricultura,
por exemplo, não implicam somente o acesso dos trabalhadores do campo a
uma ciência e a tecnologias já existentes. Exatamente porque elas não são neu-
tras. Foram produzidas desde uma determinada lógica, que é a da reprodução
do capital e não a do trabalho. Esta ciência e estas tecnologias não devem
ser ignoradas, mas precisam ser superadas, o que requer uma outra lógica de
pensamento, de produção do conhecimento (CALDART, 2009, P. 44).

Os processos de produção de conhecimento carecem de novas formas mais dialógicas

e comprometidas com outras questões sociais que não o desenvolvimento e o progresso, mas

com a construção de outros mundos posśıveis que respeitem a convivência e a manutenção

da vida. Essa preocupação na Educação do Campo pode se fortalecer com a perspectiva

do Bien Vivir e Buen Vivir, difundindo entre as reflexões dos povos ind́ıgenas equatorianos

e bolivianos:

“BienVivir” y “Buen Vivir”, son los términos más difundidos en el debate del
nuevo movimiento de la sociedad, sobre todo de la población indigenizada en
América Latina, hacia una existencia social diferente de la que nos ha impuesto
la colonialidad del poder. “Bien Vivir” es, probablemente, la formulación más
antigua en la resistencia “ind́ıgena” contra la colonialidad del poder (QUIJANO,
2012, p. 46).

O Bien Vivir tem muitas lições a fornecer para nossa sociedade e nos coloca em outro

patamar de discussão sobre desenvolvimento e progresso, não de criar novos significados

para conceitos cunhados pela ciência moderna e apropriados pelo capitalismo, que nos

fazem adjetivar os termos, em uma tentativa cŕıtica de transformar conceitos e práticas,

âmbitos simbólicos e materiais, mas de suprimirmos os termos, já em muito viciados,

criando novas formas de convivência e resistência da vida na terra, desde que o Bien

Vivir não se distancie de sua vocação poĺıtica de territorialização ind́ıgena e autogestão, e

não seja usada como vertente estritamente espiritualista, para terapia excêntrica de uma

elite urbana cansada dos distúrbios provocados pelo ritmo de vida impresso nas grandes

cidades10.

Em outra reflexão coletiva o grupo da escola Julieta Souza Moura destacou:

10Para maior aprofundamento sobre o tema Buen Vivir ver: ACOSTA, Alberto. O Buen Vivir - uma
oportunidade de imaginar outro mundo. p. 198-216. In: BARTELT, Dawid Danilo (Org.). Um campeão
visto de perto. Uma análise do modelo de desenvolvimento brasileiro. Rio de Janeiro: Heinrich- Böll-
Stiftung, 2012.
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A agricultura em si tem sido ao longo do tempo um processo de intervenção dos
seres humanos no meio ambiente. A agricultura familiar configura-se como um
recorte desse processo, que considera o papel da famı́lia e da comunidade na
transformação do ambiente local levando em conta os posśıveis limites, potenci-
alidades e desafios dessa transformação ecológica. As práticas de produção local
estão sujeitas a camuflagem em virtude da ascensão das tecnologias, porém, o
estabelecimento de Leis já contribuem também para o advento da agricultura
familiar, que por sua vez está interligada a inúmeros fatores de desenvolvimento
local e sustentável (Representantes da Escola Julieta Souza Moura, 2014).

A fala do grupo foi bastante significativa na discussão por conceber a agricultura

como forma de intervenção no mundo, como forma de trabalho. Em sendo intervenção

humana pode se realizar de múltiplas formas e analisada mediante diferentes ângulos e

projetos distintos de desenvolvimento para o campo. O tipo de agricultura enfatizado é

aquele de base ecológica, que considera o papel das famı́lias e comunidades no desenvol-

vimento local, para utilizarmos um termo posśıvel de convivência com o capitalismo. É

interessante o destaque para os ritos de ‘camuflagem’ da agricultura familiar pela ascensão

das tecnologias, que pode mascarar práticas de agricultura familiar de base ecológica e

sustentável e a agricultura familiar ligada à agroindústria e agronegócio. Para o grupo,

uma posśıvel sáıda para essa ‘camuflagem’ estaria no estabelecimento de Leis, que du-

rante a discussão, problematizamos a importância de institucionalização para formulação

de poĺıticas públicas de valorização da agricultura familiar de base camponesa.

Na discussão, embora o grupo reconheça que a tecnologia pode descaracterizar a

agricultura familiar de base ecológica, reconhece que a vida do campo também depende

da tecnologia, que não podemos ser indiferentes a essa e dependendo do uso que se faça

pode também fortalecer as ações e a identidade agroecológica, principalmente, com a

juventude. Além desses elementos mencionados o outro grupo se posicionou trazendo o

elemento identitário da agricultura familiar e como fortalecedor dos v́ınculos entre escola,

famı́lia e comunidade:

Estamos tratando de Educação do Campo e com expectativas de que tenhamos
uma boa educação para nossos filhos e porque não para toda a nossa famı́lia e
em se tratando da agricultura familiar que tem todo um contexto de unificador
do grupo que envolve comunidade, escola, famı́lia (Representantes da Escola
Adalberto Nobre de Siqueira, 2014).

O trabalho com a terra, o cuidado que desperta o respeito pela vida, são valores

presentes nas comunidades camponesas e que a Educação do Campo reitera a valorização

desse traço identitário.

Na sequência da discussão sobre elementos que caracterizam a escola do campo e a

diferenciam da cidade, fizemos a reflexão coletiva sobre os processos de mudança presentes

no campo e as formas de resistência que o caracterizam. Um dos elementos que discutimos,

as novas tecnologias, voltou a ser alvo do diálogo sobre os processos de mudança do campo
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“o campo mudou pois chegou as novas tecnologias e que não tinham no campo e hoje já

existe” (Representantes da Escola Nelson Borges Montenegro, 2014).

Essa foi a tônica do diálogo, e todos os grupos, ao seu modo, recorreram a esse

elemento para justificar as mudanças percebidas, conforme o relato na sequência:

O campo mudou em alguns aspectos e em outros parece que não. A evolução
do meio tecnológico proporcionou ao campo uma evolução nos seus padrões de
produção no tocante a maquinários, insumos agŕıcolas, acesso ao meio tecno-
lógico como as novas mı́dias de comunicação. Mas em se tratando de aspectos
sociais como o preconceito, este ainda perdura em relação a quem ou a o que é o
campo. Ainda se atribui ao campo, o aspecto de atraso, de subcultura, do sem
informação, etc (Representantes da Secretaria Municipal de Educação, 2014).

A socialização desse relato gerou bastante debate, entre os que concordaram e dis-

cordaram. A primeira problematização da fala foi a visão de evolução do campo por meio

da tecnologia, com a qual concordamos. Não se nega o fato de que os artefatos tecnológi-

cos alteraram e melhoraram alguns aspectos da qualidade de vida e produção no campo,

mas não podemos romantizar essa facilitação e considerar que a mesma fornece apenas

benef́ıcios. Um dos participantes se posicionou lembrando do trabalho dos artesãos que

sem a energia elétrica era impossibilitado no peŕıodo noturno e que sem a geladeira havia

muitas dificuldades para conservação do alimento, porém, os insumos agŕıcolas qúımicos

além de não concretizarem os benef́ıcios prometidos, serviu de escravização do agricultor

familiar, fonte de doenças e de aumento da pobreza no campo.

Essa fala foi de extrema importância para o grupo, no sentido de construir coleti-

vamente um entendimento de que nem toda tecnologia que chega ao campo tem objetivo

de melhorar a vida das pessoas e o uso que se faz desses artefatos ou processos dependem

das finalidades pretendidas, se de cunho unicamente econômico ou social.

O relato do grupo da Secretaria também nos provocou no sentido da representação

social das pessoas que vivem no campo, como pertencentes a uma cultura inferior, de

representação do atraso e da negativação valorativa do senso comum. A luta pela valo-

rização do grupo camponês é uma luta encampada desde as primeiras experiências de

Freire, como vimos na fundamentação, na busca das condições de superação do grupo

camponês da opressão material e simbólica. O movimento Por Uma Educação do Campo

se fundamenta nessa premissa principal de reconstruir a visão das populações presentes

no campo e apresenta-se como nosso maior desafio, já que, mesmo diante de modificações

sociais, essas populações ainda são alvos do preconceito. Como Caldart (2009) afirma,

que a defesa de uma Educação do Campo encontra resistência por tratar de educação

para camponeses e que, em nossa sociedade, os preconceitos ainda permanecem.

Embora tivessem reconhecido as modificações culturais no campo, outros traços

ainda resistem. Para o grupo, as formas de resistência no campo estão nas formas de pro-

dução, pela organização popular e nos espaços de convivência coletiva, conforme relatos:
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A resistência no campo é a agricultura, pesca, artesanato, remédios naturais,
a dança quilombola, a história da comunidade. Os programas de incentivo a
permanência das pessoas no campo, como os seguros agŕıcolas e os seguros
pesca, a escola e a tranquilidade da vida rural. As associações de cultura de
artesãos, de agricultores, a escola, a capela, posto de saúde. (Representantes
da Escola Nelson Borges Montenegro, 2014)

Essa sistematização do grupo nos traz vários elementos de análise da relação com o

campo. As formas de produção de existência em suas variadas formas que contempla o que

é reclamado pela Educação do Campo. Nos faz ampliar a noção de camponeses apenas

como pequenos agricultores familiares de subsistência, envolvendo outras dimensões das

formas de produzir no campo. A Associação Renascer é um exemplo de organização e

luta das mulheres camponesas na comunidade de Picadas - IP/RN, com a combinação da

produção agroecológica dos canteiros comunitários do artesanato de palha de bananeira

e beneficiamento da carnaúba, com essas ações as práticas de reciprocidade coletiva de-

mostram outros horizontes não apenas para as camponesas, bem como a possibilidade de

aliar a agricultura, garantindo a soberania alimentar das famı́lias envolvidas, bem como

outras maneiras de realização humana de livre escolha. Também nos apresenta gestos cul-

turais, como a dança quilombola, traço identitário da comunidade. Ao citar a história da

comunidade a memória coletiva é colocada como elemento de resistência, como fator de

reconhecimento e pertencimento do grupo.

As poĺıticas e programas sociais também aparecem como incentivo a resistência no

campo no campo, incluindo como poĺıtica as de educação com a presença da escola pública.

Além disso, ressalta outros espaços de socialização da comunidade como a capela, posto

de saúde, escola, associação, todos espaços de conv́ıvio coletivo.

O grupo representante da escola de Francisco Soares da Costa sistematizou que“uma

das principais formas de resistência econômica passa pela agricultura familiar, como uma

forma de sustento da própria famı́lia, que faz prevalecer a sua cultura e seus costumes”

(2014). A preocupação do grupo aparece trazendo o v́ınculo da famı́lia na produção e sua

importância para resistência dos costumes e da cultura do campo.

Os representantes da Secretaria de Educação do Munićıpio enunciaram que a re-

sistência da população do campo está na “agricultura familiar como uma das formas de

resistências, através da diversidade de suas produções destinada ao mercado interno. Tam-

bém existe a resistência por parte dos movimentos sociais, na luta pela Reforma Agrária”

(2014). A menção à luta dos movimentos sociais do campo e a associação, à luta pela

Reforma Agrária como resistência dos povos que constituem o campo são traços impor-

tantes identificados e ressaltados como reconhecimento da especificidade local para pensar

prinćıpios para Educação do Campo em respeito as necessidade da comunidade atendida.

Durante as discussões sobre a temática da resistência no campo ficou claro que os

aspectos culturais foram a maior referência para o grupo construir os elementos de reco-

nhecimento do espaço espećıfico de vida e atuação. Nos diálogos os referenciais culturais
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dos saberes da tradição, que são constrúıdos nos fazeres e reconstrúıdos a cada gera-

ção tendo a referência cultural dos moradores mais antigos em interação com as novas

demandas da juventude do campo.

A reconstrução desses referenciais culturais acontece nos espaços de organização

popular, luta e trabalho, como espaços sociais de encontro. O encontro aparece com um

sentido de partilha da vida, da possibilidade de vivência de reciprocidade e solidariedade.

Assim, vimos como necessário para a construção de práticas de educação popular do

campo a valorização dos espaços de encontro.

O espaço de encontro, possibilitado pelo curso de extensão, entre os profissionais das

escolas localizadas no campo do munićıpio de Ipanguaçu permitiu o diálogo e a reflexão

sobre os desafios enfrentados no fazer escolar. Um descortinamento do óbvio que apresenta

elementos de reconstrução de ações no coletivo, mas que só pode ser potencializado se

houver o espaço de encontro e de partilha. Esses espaços de encontro, diálogo e partilha

provocam não apenas a socialização das visões de mundo, mas também o reconhecimento

de si, do outro e de si no outro, principalmente, quando dialogamos sobre uma mesma

realidade. Além disso, nos permitiu problematizar condições históricas que dificultam e

as que oportunizam a assunção da identidade do campo e do ser educador/a do campo.

Conforme as palavras e filosofia freiriana: “a experiência histórica, poĺıtica, cultural e

social dos homens e das mulheres jamais pode se dar ‘virgem’ do conflito entre forças que

obstaculizam a busca e a assunção de si por parte dos indiv́ıduos e dos grupos e das forças

que trabalham em favor daquela assunção” (FREIRE, 1996, p. 19).

Ir construindo e reconstruindo os espaços coletivos de assunção dessas identidades

perpassou pelo reconhecimento da heterogeneidade, das diferentes formas de inserção de

cada profissional, os compromissos assumidos e os que podem ser assumidos, a construção

de representações de valorização do campo, em unidade pela defesa de uma mesma luta:

o fortalecimento da Educação do Campo.

3.4 DA CONSCIÊNCIA DO DIREITO: SUA ESPECIFICIDADE E OS

ELEMENTOS DA FORMAÇÃO INTEGRAL ENCONTRADOS NAS

CONCEPÇÕES COLETIVAS SOBRE EDUCAÇÃO DO CAMPO

Para introdução da discussão sobre poĺıtica pública e direito à educação, discutimos

os documentos das Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo

(BRASIL/2002) e buscamos estabelecer uma relação com os Projetos Poĺıtico-Pedagógicos

(PPPs) das escolas representadas, fortalecendo a ideia do direito a Educação do Campo

e do tratamento espećıfico a essa escolarização. Durante a discussão foi consensual a

observação de que os PPPs das escolas não mencionam o respeito à especificidade local.

Uma das representantes da Secretaria Municipal de Educação se posicionou dizendo que,

após as discussões, o resultado sobre os PPPs das escolas representadas não ‘era uma

novidade’, já que estava ciente que ainda não havia um esforço poĺıtico para a difusão
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dos documentos espećıficos em âmbito local, muitas vezes pelo despreparo e inabilidade

dos gestores em lidar com a temática. Essa percepção e sinceridade colocada pela gestora

local foi de amadurecimento para o grupo e sinalizou para necessidade de sensibilização

da comunidade escolar para a reconstrução desses documentos de identidade institucional.

Um dos primeiros aspectos que chamou atenção do grupo foi o da mudança do nome

‘Educação Rural’ para ‘Educação do Campo’ que foi incorporada aos documentos legais,

sendo entendida como um avanço no sentido de fortalecimento dessa identidade para as

escolas públicas localizadas na área rural, pela promulgação das Diretrizes Operacionais

para a Educação Básica nas Escolas do Campo (BRASIL/2002). Esse Documento, cons-

trúıdo pela pressão dos movimentos sociais do campo e da Articulação Nacional ‘Por Uma

Educação do Campo’, representa um marco para maior abrangência da luta pelo direito

a educação e o respeito à diversidade, demonstrando uma forma de conquistar espaço

institucional para modificar concepções e práticas em ńıvel macro (Estado) para que as

mesmas atinjam o micro (escolas que estão no campo). Essa é uma das visões reforçadas

por Munarim (2006) ao discutir os elementos de construção das poĺıticas de educação do

campo durante o primeiro governo Lula (2003-2006):

Se as Diretrizes Operacionais significam um ponto de inflexão, entendido, pois,
como um ponto de chegada dos movimentos e organizações sociais do campo na
sua luta pelo direito à educação, e um ponto de partida da ação do Estado no
cumprimento do dever de garantir educação apropriada aos povos que vivem
no campo, coube ao atual governo federal dar ińıcio e desencadear um processo
de fazer das Diretrizes, instrumento efetivo de mudança da vida da escola no
interior do munićıpio brasileiro (MUNARIM, 2006, p. 19)

Assim, a discussão do documento das Diretrizes buscou enfatizar que a proposta

de Educação do Campo partiu do micro, com as iniciativas dos movimentos sociais do

campo, atingindo o macro, ao ser defendida e aceita como poĺıtica pública, voltando-se ao

micro para que essas ações sejam amplificadas e alcancem todos os sujeitos do campo.

Com base nesses apontamentos, as sistematizações de discussão dos textos men-

cionados na descrição do curso, buscaram sintetizar que concepção de Educação tinha

se constitúıdo coletivamente e que consciência do direito a especificidade da mesma foi

gestado, em uma tentativa de traçar elementos a serem considerados pelas poĺıticas de

educação do campo para as escolas públicas e pelas práticas educativas, apontando para

uma nova compreensão do processo no qual cada profissional está inserido. Cabe desta-

car que a sistematização foi realizada em grupos de discussão de cada escola e que os

integrantes deveriam considerar apenas a temática de “Que lições levaremos para repen-

sar a prática pedagógica?” . Diante das repostas, elencamos os ind́ıcios que nos ajudam

a refletir sobre concepções de Educação do Campo, Poĺıticas Públicas e elementos da

Formação Integral.Destacamos ainda, que o objetivo do curso não era a discussão dire-

tamente da concepção de formação integral dos participantes, porém, ousamos sublinhar
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traços constitutivos dessa concepção de formação para Escola Popular do Campo presentes

na consciência em trânsito dos profissionais (Todo cambia). Dáı, obtivemos os seguintes

ind́ıcios de concepção coletiva, conforme os Gráficos apresentados na Figura 21.

Figura 21 - Concepções de Educação do Campo.

Fonte: Sistematização própria, 2017.

Ao confrontarmos com as falas iniciais apresentadas no Gráfico da “Relação com

o Campo”, em que a especificidade do campo aparece nas falas pela percepção de uma

identificação pessoal com o modo de vida, seja por residir ou ter residido na infância nesse

espaço, tendo 81% indicado uma relação direta por morar e 19% indireta por trabalhar em

uma escola localizada na área rural, temos ao final do curso uma visão ampliada de que

o compromisso do ser educador e educadora do campo deve apresentar uma concepção

de valorização da cultura (57%), como retrata seguinte śıntese: “Para nós a educação do

campo é o conhecimento adquirido a partir da vivência, a valorização e a preservação do

que já temos, desenvolvendo o potencial com a troca de conhecimento” (Grupo da Escola

Municipal Francisco Soares da Costa, 2014). Ou ainda como o relato:

A Educação do Campo são conhecimentos adquiridos por moradores de uma
determinada comunidade, com relação a valorização da cultura local, fazendo
assim um resgate histórico a comunidade, abrangendo todos os seus aspectos;
econômicos sociais, religioso e principalmente cultural (Julieta Moura, 2014).

Ter a vivência como ponto de partida é condição imprescind́ıvel para o fazer edu-

cativo de valorização da cultura local, o que o grupo, de forma sintética, demonstra ter

consciência, além de destacar que a valorização da cultura local perpassa a relação de

busca por novos conhecimentos através da troca. Portanto, a valorização da cultura local

não representa restringir-se a mesma, mas ampliá-la. Ainda com relação a Educação do

Campo, 29% destacaram a importância da humanização da vida do campo. Em um dos

trechos da śıntese constrúıda, o grupo da escola Adalberto Nobre de Siqueira expressaram:

“Destacamos ainda, a importância de representarem as poĺıticas de distribuição de terra

e de renda e de lutar por um modelo de desenvolvimento em que o ser humano, e não o

capital esteja no centro das ações” (2014).
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Essa visão reforça a função mais abrangente da instituição escolar e da educação

presente nas comunidades rurais, em que o acesso à escolarização é produto da luta dos

movimentos sociais do campo, e esta deve estar a serviço da humanização de homens e

mulheres do campo e seus processos de produção, superando a visão utilitarista e merca-

dológica que domina a visão expropriadodora do território campesino.

Um outro elemento destacado dessa concepção coletiva sobre Educação do Campo

foi com relação a identidade (14%). Os representantes da Escola Municipal Francisco

Florêncio Lopes afirmaram: “É uma educação que enfatiza a cultura, a realidade dos

sujeitos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem, valorizando as identidades do

campo” (2014). A valorização da identidade do campo apareceu como um dos elementos

imprescind́ıveis para o desenvolvimento de um olhar atento ao campo e ao fortalecimento

da consciência de autovalorização para a população campesina.

Em relação as poĺıticas públicas de atendimento a educação do campo, os partici-

pantes registraram três principais elementos aglutinadores a serem considerados, conforme

Gráfico da Figura 22.

Figura 22 - Elementos para Poĺıticas Públicas de Educação do Campo.

Fonte: autoria própria, 2017.

Enquanto elementos de orientação para a construção de Poĺıticas Públicas para a

Educação do Campo. Dos representantes das escolas, 40% citaram a importância das

poĺıticas de Educação do Campo priorizarem os movimentos sociais e a qualidade de vida

da população:

“Considerando que a educação tem um papel relevante na determinação a qua-
lidade e vida das populações rurais, não apenas no momento presente, mas
também, em perspectiva de futuro, é imprescind́ıvel que o estado brasileiro
implemente poĺıticas Públicas de Educação do Campo” (Adalberto Nobre Si-
queira, 2014).
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Essa sistematização apresenta a preocupação não apenas com ações a curto prazo,

mas principalmente, a longo prazo, visando a melhoria paulatina das condições de vida

das populações campesinas. Com uma preocupação semelhante o grupo da Secretaria de

Educação do Munićıpio de Ipanguaçu destacou, além da qualidade, a importância da

práxis dos Movimentos Sociais do Campo:

Falando em bases concretas no campo da educação o campo, consideramos que
é preciso que se reconheça, valorize e incorpore nas poĺıticas públicas o pen-
sar/fazer dos movimentos sociais na/sobre a educação, na gestão das escolas,
na reorientação curricular, na produção de material, na formação de profissio-
nais, e nos ńıveis e modalidades da educação, no alargamento da concepção do
direito à educação e formação (Secretaria de Educação de Ipanguaçu, 2014).

A consciência do papel dos movimentos sociais para educação conscientiza o processo

de mutação da educação, superando o caráter fixo que nos imobiliza, nos conforma. A

luta dos movimentos sociais do campo engendram aprendizagens, como já citamos, mas a

principal delas é a do aprendizado do direito que nos coloca na luta por mudança também

na base material da sociedade, a partir do destaque de Arroyo:

É importante destacar como o aprendizado dos direitos vem das lutas por essa
base material. Por sua humanização. Os movimentos sociais têm sido educa-
tivos não tanto através da propagação de discursos e lições conscientizadoras,
mas pelas formas como tem agregado e mobilizado em torno das lutas pela so-
brevivência, pela terra ou pela inserção na cidade. Revelam à teoria e ao fazer
pedagógicos a centralidade que tem as lutas pela humanização das condições
de vida nos processos de formação. Nos relembram quão determinantes são, no
constituir-nos seres humanos, as condições de sobrevivência. A luta pela vida
educa por ser o direito mais radical da condição humana (ARROYO, 2003, p.
32).

Os movimentos sociais, enquanto coletivo que luta e aprende em mobilização, pre-

cisam ser considerados na formulação de poĺıticas públicas, e como as falas ressaltaram,

não apenas enquanto discurso, mas desde a formulação e concretização das ações para a

população, incluindo seu discurso e concepção nos documentos orientadores, mas também

o acompanhamento, a produção de materiais e gestão dos processos.

O respeito à especificidade local para formulação de poĺıticas públicas foi lembrado

por 40% dos representantes. Para a escola Francisco Soares da Costa: “Do nosso ponto

de vista, será necessário que seja desenvolvida poĺıticas públicas para que venha a be-

neficiar tanto a vida no campo como na cidade, já que cada um tem sua cultura local”

(2014). Esse trecho de śıntese destaca que a atenção a espaços diferenciados devem ser a

tônica das poĺıticas públicas. Considerar as particularidades em diálogo com seus sujeitos

e potencialidades locais demonstra respeito e atenção a uma construção popular na esfera

pública.
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Em 20% encontramos a preocupação com a diminuição da pobreza e do êxodo rural,

de acordo com o trecho da śıntese:

É notória a mudança que vem ocorrendo no campo, uma vez que as pessoas que
fazem parte deste meio vêm se mobilizando cada vez mais e exigindo de seus
governantes propostas voltadas para melhorar a qualidade de vida no campo,
consequentemente, contribuindo para a permanência daqueles que vivem no
campo. Embora a busca por melhoras seja constante, há alguns tipos de resis-
tência no aspecto econômico, poĺıtico e cultural por parte daqueles que vivem e
trabalham no campo, isso se dá devido a métodos criados ou desenvolvidos pelos
governantes, que não se comprometem com a transformação do meio como um
todo, visando assim, a diminuição do empobrecimento da população do campo
e a diminuição do êxodo rural. Nesse sentido, vem buscando uma educação que
não atua somente como espaço escolar, mas como práticas de transformação e
recriação da cultura (Julieta Moura, 2014).

A busca constante pela modificação das condições de vida no campo, por parte da

sociedade civil, demonstra a permanência e resistência dos que vivem no e do campo.

Para essa resistência as poĺıticas públicas aparecem (porém historicamente não represen-

taram essa luta) como instrumentos de enfrentamento aos desafios colocados às populações

camponesas. Como principal desafio, já discutido ao longo do texto, está o desafio do em-

pobrecimento rural e a desistência do território, como lugar posśıvel de sobrevivência,

com o êxodo rural. Dessa forma, o desafio do não abandono do território, pela condição

de pobreza, e do êxodo rural só pode ser superado se atrelarmos a luta por educação com

a luta por construção de condições de vida mais dignas, humanas e rećıprocas, de trans-

formação do território de expropriação e colonização. Não se trata uma defesa de conter

fluxos migratórios, como proposto pelo ruralismo pedagógico, mas de propiciar condições

de vida e permanência no lugar de escolha.

Nas śınteses também foi posśıvel destacar elementos que contribuem para orientar-

mos práticas de educação integral nas escolas do campo. De acordo com as produções

constrúımos o seguinte gráfico da Figura 23.

Como o Gráfico nos apresenta, os elementos que destacamos das produções dos par-

ticipantes para reflexão sobre a formação integral em escolas do campo, foram: respeito a

cultura local, com 72%; desenvolvimento humano, social e ambiental, com 14%; e valori-

zação dos saberes da terra e agroecologia, em 14% das produções.

Um dos elementos que ações de formação integral nas escolas do campo devem

considerar, segundo seus demandantes, é o de dialogar com a cultura local:

Compreendemos a Educação do Campo como uma proposta de ensino que con-
sidera e valoriza o saber, a cultura e o conhecimento do homem do campo, mas
que ainda está em desenvolvimento, porque precisa ser percebida por educado-
res e até mesmo pelo povo do campo, que no campo é posśıvel se autossustentar
a partir da identificação e valorização de suas potencialidades (Secretaria Mu-
nicipal de Educação, 2014)
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Figura 23 - Elementos da Formação Integral em Escolas do Campo.

Fonte: autoria própria, 2017.

Uma formação integral para ser vivenciada no campo prescinde do cuidado e da

atenção as especificidades do saber e da cultura local, como horizonte de formação que

não apenas tenha a preocupação de invadir culturalmente os sujeitos da escola, mas que

respeitem a dimensão integral de constituição do ser humano e o caráter politico e coletivo

da educação que visa a humanização.

Para 14% dos participantes o elemento preponderante para formação na educação

do campo é a preocupação com o desenvolvimento humano, social e ambiental:

Sem acesso das populações camponesas à educação, o desenvolvimento humano,
social e ambiental ficará comprometido.A educação do campo vem desde mui-
tas décadas sendo estudada e questionada, marcada por desigualdades sociais,
sendo assim, deve-se construir alternativas de resistência econômica, poĺıtica
e cultural, que incluam iniciativas no campo da educação. Para se fazer valer
uma educação espećıfica e diferenciada levando em consideração a formação
humana, que constrói referências culturais e poĺıticas. Ou seja, para que as
pessoas do meio rural tenham acesso a uma educação de qualidade, voltada aos
interesses da vida no campo valorizando e contribuindo para a preservação das
especificidades culturais, econômicas e religiosa e social do sujeito recriando
sua cultura com fundamental formulação de uma proposta de escola do campo;
escolas com um PPP vinculado á história e a cultura do povo trabalhador do
campo (Escola Julieta Moura, 2014)

Pensar o desenvolvimento humano, social e ambiental, atrelado a dimensão histórica

e a identidade dos trabalhadores do campo extrapola a dimensão individual dessa formação

e reafirma o compromisso com os modos de vida e produção no campo através de outros

padrões e não de reprodução das relações econômicas e de poder existentes.

Também foi mencionado, por outros 14% das śınteses, a formação atrelada a reali-

dade dos alunos pelo respeito aos saberes da terra e a agroecologia como elementos pre-

sentes na realidade do grupo: “É uma interação entre escola e comunidade numa relação
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fundamentada nos saberes da terra e dos campos educacionais pesquisados na comunidade

e na escola, onde se trabalha uma metodologia voltada á realidade dos alunos” (Escola

Manoel Ivo Ribeiro, 2014).

Esse trecho nos remete a uma identidade para a formação que se atrela ao modo de

vida e produção do campo, que constrói em suas redes de relações uma simbiose com a

terra, lugar de produção de vida, como elemento formador que estabelece v́ınculos do ser

humano com o lugar e capaz de estreitar a ligação entre escola e comunidade.

No trecho que destacamos da Escola Nelson Borges Montenegro, temos: “É a va-

lorização do que já existe no campo com a formação de jovens voltados para práticas

agroecológicas culturais sustentáveis, evitando o êxodo rural” (2014). A preocupação com

o abandono do território, com a construção de possibilidades de vida e com a juven-

tude presente no campo tomam caráter central na discussão dos representantes da escola.

Fortalecer a identidade de trabalho atrelada a terra e com preocupação ecológica são cons-

tituintes da identidade camponesa e que deve estar representada na educação constrúıda

por esse grupo social.

A vivência do curso foi crucial para aproximação com o grupo alvo da pesquisa

e da escolha dos sujeitos colaboradores do processo, além e ter possibilitado entender

como os profissionais compreendem a educação do campo e que elementos devem ser

potencializados nessa formação mediante o que consideram os próprios sujeitos, e não

como doação de teorias em que as pessoas não se enxergam. As pistas fornecidas pelos

participantes do curso nos ajudaram a construir e orientar demais ações da pesquisa

participante.

Retomando as discussões do caṕıtulo, o objetivo foi identificar como os profissionais

das escolas localizadas no campo, no munićıpio de Ipanguaçu RN, se reconhecem e que

consciência demonstram em relação a especificidade da educação e da escola do campo,

afim de buscar elementos que contribuam para formular propostas de educação integral

nas escolas do campo. Assim, percebemos que o grupo participante se identifica com a

escola do campo, embora reconhecemos maior identificação dos que moram nas comunida-

des rurais, pelo apego local, por entender os ritmos dos alunos que acompanham os ritmos

de vida da comunidade. A crescente consciência do direito a educação e a percepção de

que a escola precisa ser reconstrúıda pelas práticas, mas também por seus documentos ori-

entadores. A ação de pesquisa vivenciada foi importante não apenas para obter dados em

relação à percepção dos educadores do campo, mas por permitir a reconstrução, partilha

de entendimentos, além da assunção de novos compromissos, individual e coletivamente.

Como consciência em relação a educação do campo encontramos o elemento da

valorização como recorrentes nos discursos, desde a valorização da cultura, da humanização

da vida no campo e valorização das identidades, o que nos sinaliza como desafio primordial

a superação de ideais e valores que atrelam o campo ao retrocesso e a negação do espaço

e território de vida, no plano individual e coletivo. A positivação da própria imagem pelos
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camponeses é fator fortalecedor de lutas pela positivação do olhar da sociedade em relação

ao grupo camponês.

Como elementos a serem considerados nas policias públicas de atenção a escolari-

zação do campo a atenção a especificidade local, o dialogo com movimentos sociais e a

garantia da qualidade de vida, diminuição da pobreza e do êxodo rural são os elementos

destacados pelo grupo. Esses elementos reforçam a luta pelo espaço no cenário poĺıtico da

educação do campo o direito a diversidade, o direito a organização e o direito a viver em

respeito as suas tradições.

Como elementos que podem contribuir para reflexão/ação em educação integral nas

escolas do campo estão o respeito à cultura local, ao desenvolvimento humano, social e

ambiental, e os saberes ligados a terra e à agroecologia. Esses elementos sintetizam pos-

śıveis orientações para escolha de atividades que compõem a diversificação de atividades

da Educação Integral em Escolas do Campo.
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4 OS (DES)CAMINHOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL E SUAS

(IM)POSSIBILIDADES COM O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO

NAS ESCOLAS DO CAMPO

Escondo o medo e avanço. Devagar.
Ainda não é o fim. É bom andar,

mesmo de pernas bambas. Entre os álamos,
no vento anoitecido, ouço de novo

(com os mesmos ouvidos que escutaram
“Mata aqui mesmo?”) um riso de menina.

Estou quase canção, não vou morrer
agora, de mim mesmo, mal livrado

de recente e total morte de fogo.
A vida me reclama: a moça nua

me chama da janela, e nunca mais
me lembrarei sequer dos olhos dela.

Posso seguir andando como um homem
entre rosas e pombos e cabelos

que em prazo certo me devolverão
ao sonho que me queima o coração.

Muito perdi, mas amo o que sobrou.
Alguma dor, pungindo cristalina,

alguma estrela, um rosto de campina.
Com o que sobrou, avanço, devagar.
Se avançar é saber, lâmina ardendo

na flor do cerebelo, porque foi
que a alegria, a alegria começando

a se abrir, de repente teve fim.
Mas que avançar no chão ferido seja

também saber o que fazer de mim.

(Ainda não é o fim - Thiago de Mello)

O caṕıtulo tem como eixo discursivo as visões constrúıdas ao longo da trajetória da

educação brasileira sobre Educação Integral, os caminhos que levaram a criação do Pro-

grama Mais Educação e sua implantação nas escolas do campo, através da (re)construção

dos conceitos em disputa. Visamos atender ao segundo objetivo da pesquisa: verificar as

caracteŕısticas que a Educação Integral proposta pelo Programa Mais Educação incorpora

nas escolas do campo, no munićıpio de Ipanguaçu, RN. A discussão foi formatada diante

dos desencontros entre os âmbitos conceituais, concretudes das ações em Educação Integral

e as complexidades constrúıdas nos diferentes interesses em disputa por espaço da escola-

rização das massas, ora distanciando o ideal de democratização da escola ora tornando-o

mais próximo. Entre caminhos e descaminhos da Educação Integral, as possibilidades

nascentes com o Programa Mais Educação e todas as tentativas de contingenciamento do

Programa, entre medos, buscamos avançar, andar é alternativa posśıvel na busca espe-

rançosa de construção e fortalecimento de uma identidade de Escola do Campo. Avançar

em um território ‘ferido’, marcado por tentativas de desintegração, seja nossa tentativa

de consciência e ação de outras proposições, sentidos e processos de formação.

Para construção deste caṕıtulo nos guiamos pelas perguntas: Como o Programa

Mais Educação contempla a Educação Integral? Que lugar institucional assume? Como
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ocorreu sua implantação nas escolas municipais localizadas no campo em Ipanguaçu, RN?

A discussão das posśıveis respostas a essas questões levam-nos a responder ao segundo

objetivo espećıfico da tese: verificar que caracteŕısticas a Educação Integral proposta pelo

Programa Mais Educação incorpora na dinâmica das escolas localizadas no campo do

munićıpio de Ipanguaçu-RN.

4.1 EDUCAÇÃO INTEGRAL, INTEGRADA E EM TEMPO INTEGRAL

A Educação Integral é um conceito que visa atingir a plenitude da formação humana,

uma preocupação presente desde a antiguidade. Aristóteles, no livro sexto de “A Poĺıtica”,

já entendia a educação como um processo que desabrocha as potencialidades humanas

e que deveria ser diversificada em conteúdos úteis e necessários que propiciem aprender

outros conhecimentos, tais como: Ginástica, Literatura, Desenho, Música (ARISTóTELES,

2011). Em uma visão diferente, porém complementar nessa perspectiva, Platão também

defendia o mesmo ideal de cuidar do corpo e da mente, da virtude, do belo, da alma,

enquanto conhecimento de si mesmo, como fica claro em toda obra“A República”(PLATãO,

2011) , nos diálogos de Sócrates com Glauco e Adimanto. Essas são as duas grandes

referências para se pensar na educação do“mundo antigo”1 e que fundamentou o difundido

ideal de formação grega, a “Paideia”, com a formação multidimensional do corpo e do

esṕırito, atrelada a questões éticas e poĺıticas, buscando o desenvolvimento dos homens

livres, considerando sua integralidade, em espaços proṕıcios para aprendizagem, a escola.

Assim, a teorização e defesa da Educação Integral não são uma descoberta de nossos

tempos, embora ganhe mais destaque atualmente. De acordo com Coelho (2009), durante

séculos a discussão sobre a formação humana - mais ampla ou menos ampla - deixou

de ser ponto de discussão aprofundada. Desde os filósofos clássicos gregos é mencionada,

porém após longos séculos de silenciamento se rompem apenas com a Revolução Francesa

(1789-1799) e a Educação Integral volta a ter visibilidade, abarcando a preocupação de

formação do ser nas dimensões f́ısico, moral e intelectual sob a égide dos ideais libertários

de liberdade, igualdade e autonomia.

Entretanto, uma questão, a priori, não nos passou despercebida para entender o

que representa adicionar a palavra ‘integral’ ao se referir a educação? O próprio termo

educação não carrega em si o sentido de ‘formação integral’? Por que adicionar ‘integral’

para cunhar tal expressão? Não implica redundância? O termo educação pode até remeter

a uma formação que vise o desenvolvimento de todas as capacidades humana, porém,

como processo escolarizado, convencionalmente, foi medido e restrito a tempos, espaços

e conteúdos particulares, priorizando habilidades cognitivas espećıficas em detrimento de

outras. A escola pública das massas não tinha a preocupação de democratizar a Educação

Integral, nem as condições de vida de seu público alvo permitiam a dedicação em tempo

1 Utilizamos a expressão “Mundo Antigo” em referência a classificação feita por Franco Cambi no livro
História da Pedagogia. São Paulo: Editora da UNESP, 1999.
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integral, pela urgência do trabalho.

A discussão sobre o direito à Educação Integral perpassa toda a contradição de ins-

titucionalização da própria escola pública, massificada, para ser lócus central da formação

das novas gerações na preparação para assumir sua função na sociedade moderna e in-

dustrial, que destoava do ideal de formação amplo e multidimensional, defendidos desde o

mundo antigo, e concorrente aos concretizados pelo projeto de formação da modernidade

no atendimento a uma demanda econômica industrial, em detrimento a uma perspectiva

formativa cultural pleiteada pelo Revolução Francesa, reforçando as caracteŕıstica dia-

crônicas da Modernidade (CAMBI, 1999). O triunfo da demanda econômica industrial da

modernidade foi responsável por distanciar o ideal da formação integral da escola pública,

ao mesmo tempo em que forjou as possibilidades crescentes de outras demandas e lutas,

por essa formação, pelos grupos que protagonizaram outras experiências educativas para

além do treinamento técnico e/ou propedêutico.

Ao nos reportarmos ao Brasil, quando analisamos a trajetória histórica da Educação

Integral em tempo integral, longe de buscarmos esgotar os fatos e eventos relacionados

a temática, formulamos três tendências básicas para agrupamento das ações promovidas

e com distintas origens e finalidades, a saber: conservadora, liberal e cŕıtica. O fato de

agruparmos em tendências não significa que consideramos as ações de forma engessada

em tempos, espaços e relações, mas queremos ressaltar a predominância de certas carac-

teŕısticas conceituais que fazem com que se aproximem mais de elementos conservadores,

liberais ou cŕıticos. Não queremos perder de vista também as possibilidades de intercâmbio

entre essas ações e os conflitos internos que as produzem.

Para caracterizar a tendência conservadora destacamos as ações dos Internatos no

Brasil e sua dualidade de projeto formativo a depender do público atendido. Os internatos

no Brasil tiveram inspiração no modelo francês, que segundo Conceição (2012), são herança

das primeiras universidades medievais. Em sua primeira fase na França, os internatos se

originaram da busca de jovens por estudo em Paris, em meados do século XIII, porém, além

de estudos, precisavam de um lugar para morar, já que não tinham condição financeira

para se manter na cidade, dáı a necessidade de um local para atender diuturnamente,

com os estudos durante o dia e a possibilidade de permanência à noite. O tempo integral

escolar já se inicia com a responsabilidade do cuidado e da assistência para possibilitar o

acesso à educação.

No Brasil as primeiras iniciativas de educação em tempo integral podem ser vistas

em ações para dois segmentos distintos: elite e camadas populares. Numa visão dualista

de escola, com inspiração nas análises sociológicas da instituição escolar de Establet e

Baudelot, podemos analisar as primeiras ações de educação integral no Brasil com duas

finalidades distintas, utilizando das mesmas estratégias, os internatos, desenvolviam suas

ações de educação em tempo integral voltada para a erudição das elites e, em uma outra

direção, para o enquadramento dos rejeitados das camadas populares, com os orfanatos e



151

casas de reintegração social, que desenvolviam ações de caridade, de caráter assistencialista

e buscando a inserção de jovens órfãos no mundo do trabalho, através da formação voltada

ao trabalho manual.

Para Giolo (2012), corroborando com a ideia da escola dualista de tratamento de-

sigual em um mesmo sistema educativo, para elites e camadas populares, o autor cita

que:

No Brasil, a classe dominante sempre teve escola de tempo integral. Os colégios
jesúıticos do peŕıodo colonial eram de tempo integral; os colégios e liceus onde
estudava a elite imperial eram também de educação integral e na maioria das
vezes, internatos; o mesmo pode-se dizer dos grandes colégios da República,
dirigidos por ordens religiosas ou por empresários laicos (GIOLO, 2012, p. 94).

De acordo com o autor citado, desde a colonização a elite sempre teve acesso à

educação e a dedicação em tempo integral no Brasil. Mesmo se não mantivesse seus

filhos em escolas no formato internatos, a elite sempre buscou atividades extras para a

complementação da formação, tais como aula de canto, balé, equitação, ĺıngua estrangeira,

dentre outras atividades, e quando essas não eram encontradas nas cidades brasileiras, seus

filhos eram enviados para Europa. A elite sempre teve acesso a formação integral.

Em contrapartida, às camadas populares, foi oferecida um outro formato de esco-

larização, com tempos e espaços bastante distintos do que a elite tinha acesso. Ainda

segundo Giolo (2012, p. 95) “aos filhos dos que vivem do trabalho braçal importa mais

que assumam, desde cedo, os hábitos laborais do que os hábitos intelectuais”. Assim, a

escolarização era restrita em tempo e espaços, atividades e conteúdos, voltada a aprendi-

zagem básica da escolarização moderna ‘ler, escrever e contar’ e visando a inserção rápida

no mercado de trabalho, com a qualificação profissional, e com poucas possibilidades de

ascensão dos filhos das camadas populares ao Ensino Superior.

Os internatos no Brasil seguiram, inicialmente, a tendência de difusão dos valores

católicos e civilizatórios com os Colégios Jesúıtas, durante o peŕıodo colonial, uma edu-

cação que servia aos nobres e abastados da Colônia que não queriam separar-se de seus

filhos enviando-os à Europa. Assim, a primeira ideia de internato que se desenvolve no

páıs tem a finalidade de atender uma camada espećıfica:

“o ‘enclausuramento’ proporcionado pelo internato dos colégios jesúıtas pro-
curavam civilizar os meninos, filhos de funcionários públicos, de senhores de
engenho, mineradores, pela transmissão das letras clássicas e o exerćıcio das
práticas de devoção aos santos da Igreja, da penitência e das virtudes” (CON-
CEIÇÃO, 2012, p. 41-42).

Os colégios jesúıtas também recebiam estudantes pobres, porém esses tinham de

comprovar que sabiam ler e escrever e não podiam levar peças em seus enxovais de teci-

dos considerados finos, que fossem parecidos com os dos estudantes ricos e pagantes de
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mensalidades. Assim, conforme Conceição (2012), a seda era um tecido impróprio para

a condição de pobreza desses alunos e não deveria compor os enxovais a serem levados

ao colégio interno. Embora as orientações religiosas fossem as de tratamento igualitário

entre pagantes e não pagantes, a cultura do internato e a vivência cotidiana fazia essa

distinção2 .Vemos, desde o seu surgimento no Brasil, um tratamento distinto entre ricos

e pobres nas instituições de enclausuramento que fingiam ser de acolhida.

No século XIX, a oferta em escolas particulares (confessionais e não-confessionais)

consolidaram o internato como alternativa educativa no Brasil, difundindo a moral e con-

trole sobre a juventude. Porém passou também a ser referência para instrução pública.

Um de seus defensores, desde a década de 1850, foi o conselheiro Euzébio de Queiroz Cou-

tinho Mattoso Câmara (1812-1868), que assumiu o cargo de inspetor geral de Instrução

Primária do Munićıpio da Corte e via nos internatos a possibilidade de aumentar a oferta

de educação primária para as populações que residiam longe do Rio de Janeiro. Os inter-

natos no modelo de Euzébio Câmara não onerariam as contas do Império, pois as famı́lias

poderiam arcar com as despesas provenientes de alimentação, vestuário e contribuiriam

com um valor módico, desde que não fossem consideradas indigentes. No Império e o ińıcio

da República no Brasil o Internato aparece como a solução para atender a demanda de

um contingente isolado geograficamente, e por isso, alheio a escolarização e aos valores

morais que a condição de independência trariam ao Brasil.

Em 1837, na Corte do Rio de Janeiro, funcionava o Imperial Colégio de Pedro II,

estabelecimento de instrução secundária a forma de Externato e Internato. A segunda

metade do século XIX foi marcada pelo estabelecimento dos Liceus e difundiu-se a neces-

sidade do estabelecimento destes pelas provinciais (CONCEIÇÃO, 2012). A repercussão

educacional do internato foi maior no Ensino Secundário, com o estabelecimento dos Li-

ceus e a proposta de Euzébio Câmara para a instrução primária foi abandonada. Porém

os Liceus recebiam principalmente, os filhos das elites agrárias do páıs. Os pobres eram

destinados a casas de caridade, onde eram iniciados por meio de of́ıcios artesanais.

Os internatos para a formação de meninos pobres no trabalho artesanal datam
do século XVIII no Brasil, resultando, em geral, de iniciativas de cunho religi-
oso, como ocorreu no caso da Casa Pia de Órfãos de São Joaquim, instalada
em Salvador no ano de 1799. Desse peŕıodo até meados do Segundo Reinado,
o treinamento para o trabalho se dava fora dos muros das instituições, como
nos arsenais de guerra, oficinas particulares e, eventualmente, em alguma fá-
brica. Da década de 1860 em diante, tendeu-se a criar obstáculos mais eficazes
para as fugas e a evitar a “contaminação” dos meninos com os v́ıcios da cidade,
instalando as oficinas intramuros. Após o Ato Adicional de 1834, que atribuiu
competência às assembleias provinciais para legislar sobre a instrução pública,
surgiram vários internatos de aprendizes art́ıfices, sob a responsabilidade dos
governos das prov́ıncias. A maioria das instituições recebeu a denominação de
“Casa”, termo que remetia mais ao ambiente doméstico do que propriamente à

2A esse respeito ver a cŕıtica presente no romance de Raul de Pompéia “O Ateneu”, de 1888, sobre os
internatos e a reprodução da corrupção na sociedade.
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ideia de profissionalização, que nesse peŕıodo não era feita dentro da instituição
(RIZZINI, 2007).

Percebemos, de acordo com a cŕıtica de Rizzini (2003), a ideia de uma educação

em tempo integral no Brasil surgir na reedição da dualidade clássica entre a Paidéia e a

Duléia grega. Para elites uma formação integral dentro de um tempo integralda escola-

rização formal e preparação para o Ensino Superior, para os filhos dos pobres uma ação

de caridade e doação para preparação para o trabalho manual. Segundo Saviani (2007),

a Paidéia era o ideal de formação grega voltada aos homens livres, voltada aos cuidados

do corpo, da mente e da alma na escola, já a Duléia representava a aprendizagem dos

escravos, que durante seu fazer também aprendiam os valores de sua sociedade e sua mo-

ral, fora da escola. Os Liceus e Casas de Of́ıcio e caridade cumpriram essa função, com a

educação dos Liceus voltada as elites e o trabalho voltado a Casas de Of́ıcio e caridade aos

pobres, consolidando um projeto de formação conservadora, que é retomado na década de

1930 pela Ação Integralista Brasileira (AIB), partido de extrema direita criado por Pĺınio

Salgado (1895-1975), com a defesa de uma educação integral exaltando a espiritualidade,

o nacionalismo ćıvico e a disciplina. Por isso, para ações com essas caracteŕısticas, Silva e

Silva (2012), denominam de concepção Conservadora-Integralista. Mesmo durante a dé-

cada de 1960, v́ıamos resqúıcios dessa tendência nas ações propostas nas periferias. Entre

1961 e 1965, o governador Carlos Lacerda (1914-1977), poĺıtico membro da União Demo-

crática Nacional (UDN) criou o ‘Projeto Piloto de Educação de Crianças de Favela’. Esse

projeto de Educação em Tempo Integral não foi além de atendimento médico-pedagógico

e alimentar de alunos de cinco escolas.

Em fins do século XIX e ińıcio do XX, as cŕıticas surgidas aos internatos, pelos

médicos higienistas, denunciando as condições precárias das instalações, enfraqueceram

enquanto ação de instrução pública, reduzindo seu investimento. Além disso, o movi-

mento escolanovista, vivenciado na efervescência da década de 1920, também critica a

forma de organização dos internatos, sua ‘pedagogia’ e sua finalidade que não acompa-

nhava uma sociedade moderna, urbana e em desenvolvimento. Partindo dessa cŕıtica aos

internatos, o Movimento da Escola Nova, cujo principais representantes temos Lourenço

Filho, Fernando de Azevedo e Ańısio Teixeira. A educação integral e de tempo integral,

defendida como direito, principalmente por Ańısio Teixeira, não tem mais as feições do

internato e da preservação da moral, mas garantir o acesso a escolarização, aos conheci-

mentos cient́ıficos atrelados à atividades práticas de preparo para o mundo do trabalho

industrial.

Assim, vemos surgir os ind́ıcios de uma tendência liberal de educação em tempo

integral no Brasil, principalmente, com as experiências da Escola Parque de Ańısio Tei-

xeira e dos Centros Integrados de Educação Pública. O Centro Educacional Carneiro

Ribeiro (CECR), idealizado por Ańısio Teixeira na Bahia, previa a construção de quatro
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‘Escolas-Classe’ e uma ‘Escola-Parque’ para crianças e jovens de até 18 anos. As ativi-

dades implementadas tinham cunho intelectual e prático (art́ısticas e industriais, jogos,

recreação, ginástica, teatro, música e dança). Essas atividades eram vivenciadas ao longo

do dia e os órfãos abandonados poderiam dormir na escola.

De acordo com Gadotti (2009a) o projeto de Ańısio Teixeira não foi adiante, con-

seguiu inaugurar uma primeira ‘Escola-Parque’ em Braśılia (em abril de 1960), porém

localizava-se em uma área nobre da cidade e o ideal de integração entre atividades inte-

lectuais e a qualificação profissional foi abandonado. Temos nessas primeiras experiências

uma vertente claramente Deweyniana, em quem Ańısio Teixeira inspirava-se, principal-

mente, nos elementos: processo educativo como reconstrutor da experiência, a experiência

vivida e submetida a reflexão, reconstruindo-a; educação como necessidade da vida social;

a experiência com função diretiva no processo de aprendizagem; a escola como meio social,

não apenas de preparo para vida social futura; e a disseminação de uma cultura cient́ıfica

(WESTBROOK et al., 2010).

As atividades nas ‘Escolas-Parque’ de Ańısio Teixeira se organizavam, semestral-

mente, mediante a escolha de duas atividades pelos alunos dentre as oferecidas na escola,

com duração de duas horas diárias para cada uma. A participação dos alunos nas ativi-

dades escolhidas ocorria desde o planejamento até a execução das ações. Essa dinâmica

buscava desenvolver a autonomia, criatividade, sentido democrático, autodireção e co-

operação social. Para Coelho (2009) a educação integral em Ańısio Teixeira buscava a

formação para o progresso, para o desenvolvimento da civilização técnica, cient́ıfica e

industrial.

Inspirado em Ańısio Teixeira, Darcy Ribeiro cria os Centros Integrados de Educa-

ção Pública (Cieps), criados na gestão de Leonel Brizola, e desenvolvido em duas etapas

entre 1984 e 1994, foram criados 500 prédios escolares. Tinha em sua estrutura gabinete

médico e odontológico, biblioteca, quadra de esportes, refeitório, laboratórios. A avali-

ção era realizada por objetivos que se não fossem alcançados deveriam continuar sendo

trabalhados no ano seguinte, mas sem a ideia traumática da reprovação. A proposta peda-

gógica dos Cieps era a de instrumentalizar os alunos para a atuação na sociedade letrada,

sem desconsiderar a cultura do aluno (COELHO, 2009). Segundo Coelho (2009), existia

uma diferença entre a proposta de educação integral de Ańısio Teixeira e Darcy Ribeiro.

Enquanto que Ańısio pensou na estrutura das Escolas Parques com uma divisão entre

atividades intelectuais e práticas, Darcy tenta convergir essas estruturas para atender as

mudanças de maior integração entre as atividades, respeitando as diferenças contextuais

e as possibilidades de vivência de cada experiência.

O governo Collor, com o apoio de Brizolla, retoma o projeto dos Cieps, dando um

caráter mais assistencialista, muda o nome para Centro Integrado de Atendimento a Cri-

ança (Ciacs), na década de 1990. Com o governo de Itamar Franco entre 1992 e 1994,

há nova mudança, passando a ser chamados de Centros de Atenção Integral à Criança
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(Caics). Foi muito criticado por educadores por ser considerado um projeto promocional

de campanha e não com intuito pedagógico, primordialmente. Em 1995 já existia duzentas

(200) unidades, mas foram interrompidas as construções. Embora sofressem muitas cŕıti-

cas, os que promoviam o projeto estavam certos da inovação educacional que cumpriam,

apoiados principalmente na esturtura de atendimento educacional.

Na década de 1980, São Paulo também ensaia sua proposta de formação integral com

o Programa de Formação Integral da Criança (PROFIC). Um convenio que estabelece

o repasse financeiro do Estado para os munićıpios visando o atendimento ampliado da

criança na escola. Porém, essa iniciativa só se fortalece com a criação dos Ceus (Centros

Educacionais Unificados) em 2002.

Gadotti (2009), faz a cŕıtica a projetos de escola em tempo integral, como é o caso

dos Cieps, que surgiram para compensar deficiências no meio familiar e da própria soci-

edade. Os Cieps foram criados, tanto no Estado quanto no munićıpio do Rio de Janeiro,

nas décadas de 1980 e de 1990, como um ‘Programa Especial de Educação’. Neste caso,

o adjetivo ‘especial’ qualifica o tipo de programa implementado com o objetivo de aten-

der crianças provenientes de famı́lias de baixa renda, sem o qual estariam condenadas à

exclusão social. O projeto original dos Cieps previa até a construção de residências, na

própria escola para os alunos mais pobres e suas famı́lias, numa clara confusão entre o

papel da escola e as poĺıticas sociais. A escola não pode fazer tudo o que a sociedade não

está fazendo; ela não pode substituir todas as poĺıticas sociais. A escola precisa cumprir

bem a sua função de ensinar.

Em 2002, duas experiências piloto em Manaus, nas escolas de Marcantonio Vilaça

e Petrônio Portela, começando pelo Ensino Médio, iniciaram o que hoje é chamado de

Centros de Educação em Tempo Integral (CETIS) do Estado do Amazonas, contemplando

também o Ensino Fundamental. No ano de 2017 a prefeitura lançou edital de seleção

de alunos para acesso às escolas que disponibilizam o Tempo Integral para 2018, sendo

oferecidas 4.907 vagas. Em 2015 existiam doze Centros, sendo nove em Manaus e três

no interior do Amazonas. Cada Centro é aparelhado com laboratórios de informática

e ciências, tendo padrão de construção de vinte e quatro salas de aulas climatizadas,

biblioteca, piscina semi-oĺımpica, campo de futebol, quadra poliesportiva, refeitório, com

vistas a atender uma média de mil alunos3. Mesmo sendo uma experiência mais recentes

não corroboram para uma transformação da relação tempos e espaços convencionais da

escola para educação integral, e permaneceram como escolas-modelo, que não contribuem

para democratização do acesso e ao fortalecimento do direito à Educação Integral e de

tempo Integral.

3Informações sobre os Centros de Educação em Tempo Integral (CETIS) no Portal da Se-
cretaria de Educação do Estado do Amazonas: http://www.educacao.am.gov.br/centros-de-
educacao-de-tempo-integral/ e informações sobre edital de seleção para acesso aos CETIS:
http://www.amazonas.am.gov.br/2017/12/seduc-abre-inscricoes-para-as-escolas-estaduais-de-tempo-
integral-com-oferta-de-4-907-vagas-para-2018/
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Embora as duas tendências (conservadora e liberal) expostas sejam diferentes em

origem, finalidade e público, uma visão comum é a de uma escola em tempo integral, que

cumprisse o papel de salvação das crianças de suas famı́lias, das ruas, da própria sociedade,

de preparação para o trabalho industrial ou de serviços. Essa é uma visão assistencialista

baseada na famı́lia incompetente, na rua violenta, em uma sociedade desacreditada. A

concretização das experiências ocorreu de forma pontual, ora ampliando os mecanismos

de diferenciação social, ora intentando ser a panaceia da sociedade; e se realizou por meio

de estruturas dispendiosas, já que dependiam de um equipamento escolar, só viável com

a construção de ‘escolas-modelo’, mas que não conseguiam a aproximação da escola e

da comunidade, nem das crianças com o mundo exterior, pois todas as necessidades das

crianças deveriam ser atendidas pela própria escola.

A Educação Integral concebida e vivenciada por essas tendências corroborou com as

cŕıticas realizadas por Establet (1988) ao perceber a função que a escolarização assume

nas sociedades capitalistas: a de reproduzir na escola o tratamento desigual entre classes

sociais distintas. A reprodução curricular de atividades que levem os filhos das classes bem

favorecidas ao Ensino Superior e os filhos das classes trabalhadoras a inserção no mercado

de trabalho subordinada as demandas do capitalismo, finalidades presentes nas experi-

ências de Educação Integral vivenciadas na história da educação brasileira e evidenciada

por Giolo (2012).

Em uma perspectiva divergente das anteriores, a tendência cŕıtica de educação em

tempo integral tem elementos de ampliação das propostas tanto de abrangência territorial

quanto de público. Inspirado pelas concepções socialistas e anarquistas, disseminadas no

Brasil desde fins do século XIX, com o clima cultural impresso com chegada dos imi-

grantes europeus, e século XX, da liberdade, autogestão, da formação omnilateral, da

escola unitária, do trabalho como prinćıpio educativo, discutidos desde Gramsci, Pistrak,

Bakunin, entre outros; foram se desenvolvendo reflexões em torno da luta por processos

educativos que contrariassem a lógica excludente da escola para as classes trabalhadoras.

Esses prinćıpios formativos de inspiração europeia se mesclam com as cŕıticas constrúıdas

contra a escolarização para as camadas populares com viés domesticador e colonizador,

trazidos pelas reflexões da educação popular que ganharam maior repercussão nacional

com Freire, Brandão, Arroyo, entre outros.

As experiências de cunho mais socialista e anarquista, que a prinćıpio inspiraram

também a perspectiva de educação popular caminharam enfrentando as dificuldades de

se constituir como possibilidade de transformação das condições estruturais e supraestru-

turais da sociedade, principalmente, entre as décadas de 1890 e 1920, que auxiliam na

compreensão de diferentes contribuições em relação à proposta de educação integral.

Essa perspectiva influenciou a militância dos anarquistas. A Escuela Moderna
de Barcelona (1901-1905), criada por Francesc Ferrer i Guardia, condenado à
pena de morte pelo governo espanhol e executado em 1909, suscitou a criação do
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Comitê pró-Escola Moderna, para incentivar a criação de escolas racionalistas
no Brasil. A educação e a instrução estiveram nas resoluções de três de seus
congressos (1908, 1913 e 1920). Foram criadas as escolas Eliseu Reclus, em
Porto Alegre (RS); Germinal, em Fortaleza (CE); União Operária, em Franca
(SP); Liga Operária de Sorocaba (SP), Escola Operária 1o de Maio, no Rio de
Janeiro (RJ); Escola Moderna, em Petrópolis (RJ); e as Escolas Modernas no

1 e no 2 em São Paulo (SP) (LECLERC, MOLL, 2012, p 32).

Porém, essas propostas figuraram a margem da escolarização mais difundida pelo

Estado, por não corresponderem aos ideais das elites para a escolarização dos pobres,

e se fortaleceram mais nas ações de movimentos sociais. Essas experiências forçaram a

ampliação da concepção de Educação Integral, enquanto ideal de formação clássico, que

considera a complexidade de constituição do humano, incorporando o caráter poĺıtico ao

defender a identidade do trabalho a essa formação, não se limitando ao puro adestramento

profissionalizante dos filhos dos trabalhadores.

A ampliação dos fins da Educação Integral, buscando atender aos ideais das classes

trabalhadoras, permitida pelas experiências socialistas de educação, foi se aliando a cŕı-

tica cultural da escola domesticadora e colonizadora de Freire na Pedagogia do Oprimido,

sendo essas matrizes de orientação poĺıtico e pedagógica da Educação Integral na con-

temporaneidade. De acordo com Moll (2012), inspiraram as ações da Escola Viva (Cam-

pinas,SP), Escola Candanga (Braśılia,DF), Escola Plural (Belo Horizonte,MG) e Escola

Construtiva e Cidadã do Esṕırito Santo.

Nas experiências contemporâneas que forçaram o Estado a dar mais atenção ao tema

da Educação em Integral com novas funções e buscando construir uma nova formatação

para a escola, figuram: a Educação Integral do munićıpio de Apucarana (PR); O Programa

Mais Tempo na Escola, do Esṕırito Santo; A Educação Integral em Novo Hamburgo (RS);

O Programa Bairro Escola em Nova Iguaçu (RJ); e a Escola Integrada de Belo Horizonte

(LECLERC; MOLL, 2012).

A Educação em tempo Integral de Apucarana (PR) inova ao propor a pactuação

com a sociedade para a responsabilização com a educação. Segundo Leclerc e Moll (2012,

p.40):

Os pactos resultaram na organização da cidade com foco na escola. A cidade
foi dividida em 24 regiões (células), que tomam a escola como sua capital. Pais
e mães, professores, funcionários, representação das associações de moradores,
da unidade básica de saúde, dos centros municipais de educação infantil, das
igrejas e de outras forças vivas participam da tomada de decisão. Eles se reúnem
mensalmente para debater educação, saúde, habitação, geração de emprego e
violência.

A experiência de Apucarana (PR) é uma das mais representativas quando pensamos

nas repercussões do pensamento da educação popular e da perspectiva freiriana na Edu-

cação Integral, responsabilizar todos pela educação e pela escola, tornar a educação dos
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sujeitos, pelos sujeitos e para os sujeitos. Ampliar tempos e espaços de educar e a inclusão

de outros educadores que participam ativamente dessa formação.

Outra experiência é a do Programa Mais Tempo na Escola, financiado pelo Esṕırito

Santo desde 2006, com formas diversas de ampliação do tempo escolar entre cinco e oito

horas diárias imprimiu a ideia de diversas formas de ampliação do tempo escolar, sem

que a população, necessariamente, tivesse de esperar a construção de uma ‘escola-modelo’

para ter acesso ao tempo ampliado na escolarização pública, em 2009, o Esṕırito Santo já

contava com mais de 500 escolas funcionando com o tempo ampliado.

Em 2009, Novo Hamburgo (RS) em projeto de Educação Integral que tinha preocu-

pação da participação da comunidade e nos espaços ampliados, não necessitando que as

atividades fossem desenvolvidas apenas na escola.

O Programa Bairro Escola, inspirado na Cidade Escola Aprendiz, de um projeto

experimental do jornalista Gilberto Dimenstein, em 1997, é uma vivência iniciada em

Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, que envolve escola e comunidade nas ações de intervenção

no meio como principal ato de conhecer.

Nesse programa, a proposta é que as atividades educativas complementares à
jornada escolar regular resultem da articulação dos esforços multissetoriais nos
microterritórios (os bairros) da cidade e tomem a realidade local, seus sujeitos
e identidades como pauta inicial das ações oferecidas às crianças, adolescentes
e jovens. Nessa proposição, busca-se a convergência de meios que propiciem
o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes, jovens e demais agentes
sociais envolvidos no Bairro-Escola, com a construção de um programa de edu-
cação integral e em horário integral articulado às escolas públicas municipais
(LECLERC, MOLL, 2012, p. 40-41).

Vemos claramente a perspectiva de articulação de diferentes espaços e sujeitos que

cuidam da formação e contribuem com a construção de outra escola posśıvel, mais inte-

gradora e humana. Nesse mesmo sentido caminha a experiência da Escola Integrada de

Belo Horizonte (MG):

O diálogo com a Escola Integrada de Belo Horizonte (MG) socializa a cria-
ção da experiência em 2006 em sete escolas, como projeto piloto; hoje o pro-
grama conta com a participação de 130 escolas. É a experiência mais importante
quando se fala no conceito de professor comunitário, professor efetivo da rede
pública que coordena as atividades no âmbito da escola e organiza a partici-
pação de bolsistas universitários, agentes culturais comunitários e agentes de
informática como monitores. É um conceito que valoriza os saberes comunitá-
rios, articulando poĺıticas públicas, fomentando a organização e a formação dos
coletivos que compõem as escolas e interagindo com estudantes em processo de
formação acadêmica. A experiência de Belo Horizonte destaca-se como referên-
cia contemporânea em termos de construção da educação integral (LECLERC,
MOLL, 2012, p. 41).

A Educação Integral que vemos nascer em fins da década de 1990 e ińıcio de 2000
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é uma educação com intŕınseca relação com a formação cidadã e com o compromisso de

maior participação popular, de diálogo entre distintos saberes. Professores, pais e comu-

nidades são agentes educadores. A escola educadora, a cidade educadora são conceitos

que surgem no contexto de discussão da Educação Cidadã, como uma das veredas da

educação popular na contemporaneidade, que reclama um outro modelo de escola. Dessa

forma, para Gadotti (2009), pensar numa proposta de Educação Integral é pensar na re-

construção da escola pública e atendendo as demandas contemporâneas e a premência de

participação popular e comunitária:

A escola pública precisa ser integral, integrada e integradora. Integrar o Projeto
Eco-Poĺıtico-Pedagógico da escola as igrejas, as quadras de esporte, os clubes,
as academias de dança, de capoeira e de ginástica, os telecentros, parques,
praças, museus, cinemas, etc., além de universidades [...] (GADOTTI, 2009, p.
32-33)

Nas reivindicações do que denominamos de tendência cŕıtica encontram-se a urgência

de transformação dos fins da escolarização para as camadas populares, a ressignificação dos

tempos e espaços escolares, da relação escola e comunidade e a inserção de outros sujeitos

que educam na e fora da escola. A tendência permite a construção e complexificação do

termo Educação Integral, extrapolando o ideal clássico de formação (corpo, mente, alma),

incorporando os elementos poĺıticos na formação. Ao incluir e reconhecer a politicidade da

educação os termos, Educação Integral e de tempo integral, tornam-se restritos, havendo

a necessidade da ampliação da Educação Integral, Integrada de Tempo Integral.

Porém, o debate sobre a ampliação do tempo dos alunos na escola, Educação Integral

de Tempo Integral, é bastante controverso e durante nossa trajetória não foi bem aceita

entre a sociedade civil e entre intelectuais, como já expomos na revisão dos trabalhos

sobre a temática em questão. O estudo de Ribetto e Mauŕıcio (2009) demonstrou que

dentre dez artigos publicados em uma revista de prest́ıgio acadêmico, entre 1985 e 1991,

apenas um argumentava a favor da Educação Integral de Tempo Integral, contra nove de

argumentação contrária. Já na década de 2000, mais precisamente entre 2002 a 2007, os

autores encontraram cinco (05) artigos publicados em revista de destaque acadêmico, e

as cinco (05) se posicionaram a favor da Educação Integral em Tempo Integral.

Assistimos uma construção contextual da década de 1990 e 2000 que acarretou uma

total mudança de posição em relação a pertinência, viabilidade e contribuição da educação

em tempo integral, apoiados pela defesa do direito a educação em tempo ampliado e das

pressões dos acordos Internacionais que apontavam para o necessário alcance da qualidade

educativa. Além disso, segundo Moll (2012), a Educação Integral passou a figurar como

demanda das Conferências Brasileiras de Educação, Fóruns Mundiais de Educação, e

em última instância, com apelo pela formação em cidadania presente nos Fóruns Sociais

Mundiais.



160

Com a ampliação do tempo escolar outros desafios se colocaram a Educação Integral

e a concretização do ideal poĺıtico, já que a permanência ampliada dos alunos na escola

não garantia que as atividades tivessem caráter integrador. Assim, um conceito que foi

incorporado à Educação Integral foi o de Curŕıculo Integrado, com objetivo de superar a

dicotomia entre atividades regulares da escola e as atividades do turno ampliado. Como

conceito controverso na discussão curricular, Gabriel e Cavaliere (2012), situam-no em

relação a distância de concretizá-lo nas práticas da escola de jornada ampliada.

O Curŕıculo Integrado situa-se na discussão da integração e ampliação dos conteú-

dos, atividades e experiências de aprendizagens a serem vivenciadas na formação. Essa

perspectiva curricular vincula-se as perspectivas cŕıticas do curŕıculo, denominada por

Silva (2010), em que analisa o movimento curricular de cŕıtica a neutralidade, a frag-

mentação curricular e reprodução das relações de desigualdade na escola. Como herança

das proposições gramscianas da escola unitária, busca contemplar a especificidade de uma

educação que se pretenda omnilateral e politécnica.

Santomé (1998) defende um curŕıculo integrado como alternativa a flexibilização e

reconfiguração dos curŕıculos neoliberais que reforçam o individualismo e a polivalência

na formação para o trabalho. Enquanto que a formação em polivalência contribui para

a inserção e permanência do trabalhador na empresa, considerando a flexibilização do

trabalho e as várias funções que pode assumir sem levar em conta a reflexão sobre o pro-

cesso de trabalho e a consciência do trabalhador, a politecnia visa formar o cidadão para

compreender os modos de trabalho, numa relação ontológica e histórica entre formação

intelectual e trabalho produtivo. Na perspectiva de Saviani (2007) a politecnia ou educa-

ção tecnológica, que o autor usa como alternativa a esse conceito, busca a construção de

fundamentos cient́ıficos das diferentes formas de produzir durante a escolarização básica,

tendo alicerce no prinćıpio educativo do trabalho de Gramsci.

No Brasil o termo, curŕıculo integrado foi incorporado à Educação Básica com a

publicação do Decreto-lei no 5.154/2004 que previa a possibilidade de o ensino técnico

ser ofertado de forma integrada (SILVA, 2014). Com as demandas crescentes em relação

a Educação Integral de Tempo Integral, o conceito foi sendo incorporado às discussões

visando fortalecer uma perspectiva cŕıticas às ações e sua vinculação com a formação para

o mundo do trabalho.

Diante das demandas contemporâneas por Educação Integral, Integrada e em Tempo

Integral, a legislação educacional inicia uma t́ımida orientação para a ampliação progres-

siva da ampliação do tempo escolar, com a LDBEN 9.394/96 prevendo em seu Art. 34:

“A jornada escolar no Ensino Fundamental incluirá pelo menos quatro horas de traba-

lho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o peŕıodo de permanência

na escola”. E confirma no segundo parágrafo: “§ 2o O Ensino Fundamental será minis-

trado progressivamente em tempo integral, a critério dos sistemas de ensino”. A LDBEN

9.394/96 acende a esperança do Estado promover ações de ampliação do tempo escolar,
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porém apenas no Ensino Fundamental.

O Plano Nacional de Educação - PNE 2001-2010 - (BRASIL/MEC, 2001), na busca de

incentivar o tempo integral nas escolas, em seu objetivo 1, prevê o atendimento prioritário

a crianças das camadas sociais mais necessitadas. Vemos surgir a ideia de educação integral

e em tempo integral aliada a ações de assistência social a crianças e jovens em situação de

risco ou vulnerabilidade social. A ênfase do atendimento em tempo integral recai sobre o

Ensino Infantil e acena para a a possibilidade de grativa expansão ao Ensino Fundamental.

Em seu objetivo de no 18, pontua: “adotar progressivamente o atendimento em tempo

integral as crianças de 0 a 6 anos”. Assim, o PNE (2001-2010), concebe o atendimento em

Educação em Tempo Integral para a Educação Infantil, e, no mesmo sentido da LDBEN

9.394/96 (BRASIL/MEC, 1996), assume caráter restritivo nas atribuições do Estado para

responsabilização de atendimento para toda Educação Básica.

Outro avanço destacamos a promulgação do Fundo de Manutenção e Desenvolvi-

mento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) - Lei

no 11.494/2007, em que o tempo integral é reconhecido como modalidade de matŕıcula

a ser ponderada na distribuição dos recursos para escola. Outros documentos importan-

tes foram o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) e o Decreto 6.094/2007, que

instituiu o Programa de Metas e Compromissos Todos pela Educação.

Toda essa trajetória e abertura institucional e legal permitiram a criação do Pro-

grama Mais Educação, alvo do debate desse caṕıtulo com sua implantação também nas

escolas localizadas no campo.

4.2 O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO E SUA REFORMULAÇÃO: ANÁ-

LISE DE SUA ABRANGÊNCIA E ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA

Uma educação integral parte da preocupação central de ressignificar a escola en-

quanto espaço de formação de sujeitos em sua integralidade, não sendo espaço apenas de

controle e reprodução do Estado e valorizando apenas saberes estéreis e utilitários, mas

priorizando a formação humana em todas as suas dimensões (cognitiva, afetiva, ética, es-

tética, social, cultural, poĺıtica). De acordo com Moll (2012), esse é um legado que iniciou

com Ańısio Teixeira e as Escolas Parque, na década de 1950 e Darcy Ribeiro e os Centros

Integrados de Ensino Público (CIEP), da década de 1980, e é retomado, no contexto atual,

devido à urgência de reconstrução e fortalecimento da escola pública e da percepção de

que um peŕıodo parcial é insuficiente para garantir essa formação.

Como já discutido no decorrer do caṕıtulo, a Educação Integral não se apresenta

ainda em nosso páıs enquanto uma poĺıtica pública consolidada. Uma das estratégias atu-

ais para induzir a construção e fortalecimento dessa poĺıtica e de garantia do direito a

Educação Integral encontra-se no Programa Mais Educação, reformulado em 2016, pas-

sando a se denominar Programa Novo Mais Educação, criado pela Portaria MEC no

1.144/2016 e regido pela Resolução FNDE no 5/2016, mudança a que nos deteremos na
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sequência do caṕıtulo.

O Programa Mais Educação, do Ministério da Educação, como integrante das ações

do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), lançado em 24 de abril de 2007, para

induzir a ampliação da jornada escolar e a organização curricular na perspectiva da Edu-

cação Integral. O Programa, criado pela Portaria Interministerial no 17/2007 e regula-

mentado pelo Decreto 7.083/10, estava voltado inicialmente para escolas urbanas. Estava

caracterizado como uma ação intersetorial, que, conforme descrito no Manual de Opera-

ções (BRASIL/MEC/SAEB, 2009), envolvia os seguintes Ministérios: Ministério da Educação

- MEC, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS, da Ciência e da Tecnologia

- MCT, do Meio Ambiente - MMA, do Esporte - ME, da Cultura - MINC, e também, da

Secretaria Nacional de Juventude. A partir de 2010, contou também com o apoio do Mi-

nistério da Defesa, com apoio para a possibilidade de expansão dos territórios educativos,

devido a ampliação das escolas atendidas e matŕıculas em todo território nacional, como

podemos comprovar no Passo a Passo do Programa de 2011.

De acordo com informações constantes na apresentação do Manual de 2009 do Pro-

grama, encontramos a afirmação de que teve ińıcio efetivo em 2008, com a participação

de 1.409 escolas públicas estaduais e municipais de Ensino Fundamental localizadas em

54 munićıpios de 25 estados, mais o Distrito Federal.

Porém, conforme dissertação de Lima (2016), que faz uma análise do Programa Mais

Educação em Escolas do Campo, o estudo apresenta os seguintes dados de atendimento

do Programa Mais Educação entre os anos de 2008 e 2014: (Tabela 11)

Tabela 11 - Escolas contempladas com PME no Brasil 2008/2014.

Total de Escolas Total de Escolas Total de Escolas Total de Escolas
ANO do Campo com Urbanas com com PME no públicas no Brasil

PME PME Brasil (Censo INEP)
2008 29 1.351 1.380 164.623
2009 92 4.910 5.002 161.783
2010 249 9.746 9.995 158.650
2011 625 14.370 14.995 156.164
2012 9.779 22.296 32.075 154.616
2013 19.644 29.766 49.410 151.884
2014 19.880 38.771 58.651 Ainda não está

dispońıvel no site
do Censo INEP -
Resumos Técnicos

A prinćıpio vemos discrepância no número de escolas que o Manual de 2009 apre-

senta como escolas atendidas no ano de 2008 e os dados revelados pelo Censo Escolar,

organizados por Lima (2016), mesmo sendo uma diferença pequena nos números, vemos

a fragilidade de organização e armazenamento dos dados sobre nossa escolarização. Além

disso, na última coluna vemos a diminuição constante do número total de escolas públicas
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no páıs a cada ano, pois em 2008 era contabilizada a quantia de 164.623 escolas e em

2013 esse número era de 151.884, dado que atesta o fechamento de escolas públicas, com

redução de 7,8% nos cinco anos entre 2008 e 2013, entretanto por esse não ser objeto

direto de nossa atenção, não iremos aprofundar análises sobre o tema.

Como a Tabela supracitada demonstra, há um crescimento no atendimento na me-

dida em que o Programa Mais Educação foi ganhando abrangência territorial. Do aten-

dimento de 1.380 escolas em 2008, passou a 58.651 em 2014, um aumento da oferta de

ensino em jornada ampliada nunca visto na história da educação no Brasil. Para tornar

mais clara a afirmação basta confrontarmos os dados ao longo dos cinco anos em destaque:

em 2008, o Programa foi responsável pela oferta de 0,8% da jornada escolar ampliada nas

escolas públicas brasileiras e, com a continuação de suas ações, em 2014, apresentou o

ı́ndice de 32,5%, dado que reforça sua importância no cenário educativo nacional e que

ocasionou modificações culturais importantes para as escolas, com a experiência de ampli-

ação da jornada educativa sem a utilização de espaços ‘modelo’ ou constrúıdos com essa

finalidade.

Do total da oferta de jornada escolar ampliada, pelo atendimento do Programa Mais

Educação, até 2014, vemos que o maior público ainda se volta para população urbana,

fruto da origem do Programa, que visou atender inicialmente as escolas urbanas. Vejamos

os mesmos dados em gráfico, com intuito de facilitar a visualização do crescimento de

escolas atendidas: Figura 24.

Conforme podemos visualizar no Gráfico, o crescimento no atendimento da ampli-

ação da jornada escolar foi significativo, para escolas localizadas na cidade e no campo.

O atendimento, mediante o PME para escolas da cidade passou de 1.351 para 38.771,

nas escolas do campo passou de 29 para 19.880 escolas. Esses números representam os

esforços para garantir o direito de uma escola integral para toda população brasileira e

atendimento as metas propostas para as poĺıticas de educação previstas na legislação dis-

cutida no tópico anterior. Porém, embora os números apresentem avanços no atendimento

a educação integral, vemos um crescimento desigual na oferta das escolas urbanas e do

campo. Ao compararmos os números por localização teremos os seguintes percentuais,

como mostra Figura 25.

É facilmente percept́ıvel a discrepância nos números iniciais da oferta de jornada

ampliada para as escolas por localização. Em 2008, com um atendimento t́ımido do recém-

criado Programa, a porcentagem de escolas localizadas no campo vinculadas era de apenas

2,2% e, em cinco anos, avançou para 33,8%. Enquanto que a escola urbana, embora tenha

ampliado o número de vinculações, passou da hegemonia de 97,80% em 2008, para 66,2%

em 2014. Mesmo com uma aparente diminuição proporcional de território de oferta, a

população urbana ainda detinha o dobro do atendimento em relação a população do

campo. O maior salto para a oferta em escolas do campo foi de 2011 a 2012, quando o

Programa assumiu o compromisso de ampliação da jornada escolar para as populações
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Figura 24 - Atendimento do PME 2008-2014.

Fonte: Adaptação da pesquisadora (2017), informações do Quadro de Lima (2016, p. 63). O śımbolo //
serve apenas para indicação temporal no Gráfico.

do campo e foi absorvido pela estrutura do Programa Nacional de Educação do Campo -

PRONACAMPO, lançado em março de 2012.

O PRONACAMPO é um programa do Governo Federal que tem por meta imple-

mentar as ações de apoio à poĺıtica educacional, instituindo metas e ações espećıficas para

atender as demandas por Educação do Campo e Quilombola, com objetivo de assegurar

a melhoria do ensino da educação básica pública. Estão contempladas em seu âmbito de

ação a formação de professores, a produção de material didático espećıfico, o acesso e

recuperação da infraestrutura e qualidade da educação em todas as etapas e modalidades

de ensino. O programa é estruturado em quatro eixos, a saber: Eixo I - Gestão e Práticas

Pedagógicas; Eixo II - Formação de Professores; Eixo III - Educação de jovens e adul-

tos, Educação Profissional e Tecnológica; Eixo IV - Infraestrutura F́ısica e Tecnológica. O

Eixo I - Gestão e Práticas Pedagógicas - trata especificamente da Escola da Terra; Escola

Quilombola; Mais Educação: Escolas do Campo; Programa Nacional do Livro Didático

- PNLD Campo; Programa Nacional de Biblioteca da Escola - PNBE. Esse eixo aponta

para a ampliação da proposta de Educação Integral no Campo por meio do Programa

Mais Educação 4.

4BRASIL/MEC. Portaria de 1o de fevereiro de 2013: Institui o Programa Nacional de Educação do
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Figura 25 - Comparativo do atendimento PME, por localização, 2008-2014.

Fonte: Adaptação da pesquisadora (2017), informações do Quadro de Lima (2016, p. 63). O śımbolo //
serve apenas para indicação temporal no Gráfico.

Por via do PRONACAMPO, o PME foi incorporado às escolas localizadas no campo

e vimos a ascendência nos números sobre vinculação das escolas ao Programa a partir de

2012, números que seguiram crescendo até 2014, tendo maior progressão em 2013, quando

proporcionalmente, apresentou a menor diferença em relação as escolas urbanas, e em

maior oferta nas escolas em 2014, quando apresentou 19.880 vinculações, mesmo assim

com o crescimento de adesões das escolas urbanas a proporção ficou um pouco menor que

a do ano anterior, ficando em 33,8% em relação as escolas urbanas. Esse resultado de am-

pliação da oferta foi fruto do aumento no financiamento para promoção do Programa, que

passou de R$ 56.808.276,40 em 2008, para R$ 1.179.257.912,59 em 2014 (LIMA, 2016).

Cabe ressaltar ainda, que mesmo com os dados de crescimento e financiamento favoráveis

ao Programa, houve problemas na gestão e a instabilidade poĺıtica e econômica vivenciada

no páıs, agravada nesse peŕıodo, que culminou com o impeachment da presidente Dilma

Roussef, em agosto de 2016. Esse contexto institucional conturbado arrefeceu os ânimos

com o Programa, assim, no atual governo do presidente de baix́ıssima popularidade, Mi-

chael Temer, houve a reformulação em que ganhou o nome de Novo Mais Educação.

Até 2014 já havia problemas de atrasos nos repasses dos valores para manutenção

do Programa nas escolas, porém a partir do ano de 2015 a situação se agravou, fazendo

com que o Programa não fosse implementado no 1o semestre de 2015, acarretando em

Campo - PRONACAMPO, e define suas diretrizes gerais. Braśılia, DF: 2013
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prejúızos pedagógicos e de gestão, conforme afirma Lima (2016, p. 65):

Essa conjuntura provocou a suspensão das atividades na grande maioria das
escolas durante todo o 1o semestre de 2015, causando uma interrupção no pro-
cesso pedagógico e na rotina de construção da educação integral em curso nas
escolas públicas brasileiras. Perante isso, percebe-se a vulnerabilidade dos pro-
gramas e ações em curso atualmente no Ministério da Educação, pois, diante
da indisponibilidade orçamentária e financeira, as ações são interrompidas e,
quando retomadas, praticamente, se iniciam do zero. Ou seja, perdem-se os pro-
cessos pedagógicos em curso, e as escolas são novamente obrigadas a retroceder
às ações a uma escola de turnos, quando em algumas já se estava avançando
em relação à construção de uma escola de educação integral em tempo integral.

Não apenas sem o repasse da parcela referente ao ińıcio das atividades no 1o semestre

de 2015, as escolas só receberam o repasse da parcela referente ao 2o semestre de 2014

em 2015, em decorrência da fragilidade financeira e de gestão do Programa, inclusive esse

peŕıodo de instabilidade engendrou a mudança de Coordenação Nacional, com a sáıda

de Jaqueline Moll, que coordenou o Programa de 2008 a 2013. O desmantelamento na

gestão do Programa fragilizou um processo de construção de uma poĺıtica pública para

educação, idealizada e reclamada desde os pioneiros da Educação e que, enfim, parecia

ganhar feições mais populares de aproximação da escola com a comunidade, conforme

analisaremos a organização pedagógica.

Os atrasos das parcelas não representaram apenas o adiamento do ińıcio das ati-

vidades, nas escolas, mas também, a vivência de uma cadeia de eventos não ocasionais

e cooperantes com propósitos de desmantelamento de ações de fortalecimento da escola

pública e democrática, como analisa Lima (2016, p. 66)

Além disso, é preciso observar o efeito cascata que tal situação está ocasio-
nando: o pagamento da 2a parcela de 2014 às escolas (considerando que nem
todas foram pagas) só foi retomado no final do 1o semestre de 2015 e ainda
está em curso; isso significa que muitas escolas não informarão no censo INEP
2015 os estudantes em educação integral, ou seja, quando os estudantes não
são contabilizados no censo em educação integral, também se perdem recur-
sos diretamente proporcionais a essas matŕıculas no FUNDEB. Considerando o
Programa Mais Educação um indutor da poĺıtica de educação integral, e que,
até o momento, a poĺıtica é realizada a partir da garantia de recurso diferen-
ciado diretamente via FUNDEB, a interrupção no pagamento das escolas, via
PDDE-Integral, estabelece um retrocesso no caminho da construção de uma
poĺıtica pública de educação integral.

Com o atraso nos repasses financeiros, o não ińıcio das atividades no tempo previsto e

não declaração no Censo Escolar dos alunos atendidos, além da diminuição orçamentária

para o exerćıcio do ano letivo de 2016, os alunos atendidos pelo Programa não foram

contabilizados e não conseguimos acesso a dados que complementam as informações de

vinculação de escolas em 2015 e 2016, para analisarmos os impactos das novas orientações

de atendimento do atual governo para o Programa. As únicas informações dispońıveis
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foram as das Notas Estat́ısticas do Censo Escolar 2016, dispońıveis no INEP, revelando

que em 2015 o percentual dos matriculados nos anos iniciais do Ensino Fundamental, com

7h diárias ou mais de permanência em atividades escolares, caracterizando-os como alunos

de tempo integral, é de 18,6% e em 2016 retraiu para 10,2%, porém esse dado não é claro

em relação ao atendimento do PME, apenas um dado geral, entre tantos outros programas

com a finalidade de ampliar a jornada escolar. A Figura 26 apresenta pelo Censo Escolar:

Figura 26 - Proporção matŕıculas de alunos em tempo integral nos anos iniciais do Ensino Fun-
damental por localização e Rede de Ensino - Brasil 2016.

Fonte: Notas Estat́ısticas do Censo Escolar, 2016, p. 15.

De acordo com o Gráfico do Censo Escolar do total de matŕıculas de Anos Iniciais do

Ensino Fundamental que existem no páıs, públicas e privadas, apenas 10,2% tem tempo

de permanência igual ou superior a 7 (sete) horas diárias de atividades regulares e com-

plementares. Do universo de escolas urbanas que oferecem jornada superior a 7h, temos o

quantitativo de 9,9% matŕıculas e das escolas públicas localizadas no campo, 11,5% ma-

tŕıculas. Embora as escolas localizadas no campo apresentem, proporcionalmente, maior

número de matŕıculas em jornada ampliada, o mesmo Censo de 2016 apresenta o per-

centual de apenas 33,9% das escolas consideradas de área rural e 66,1% de escolas ditas

urbanas, assim, o mesmo dado que é considerado um avanço no equiĺıbrio de esforços para

um tratamento equânime entre escolas do campo e da cidade, se revela como elemento que

mascara a real oferta, que em números ainda representa o dobro das ofertas de jornada am-

pliada para escolas urbanas. Cabe ainda ressaltar, que quando falamos sobre tratamento

equânime entre escolas do campo e da cidade não queremos demonstrar satisfação com a
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escolarização urbana, o fato é que muitos esforços necessitam ser dispensados às poĺıticas

de valorização da escola pública, porém, no contexto de desvalorização da escolarização

pública, os esforços para as escolas do campo são ainda mais frágeis.

Por fim, o sistema privado é responsável apenas por 2,4% das ofertas contribuindo

de forma muito t́ımida para melhorar os ı́ndices referentes a oferta de educação integral

em nosso páıs. O Censo 2016 destaca também que em relação ao dado de ampliação da

jornada escolar, 54,7% dos munićıpios apresentaram taxas menores que 5% de alunos

matriculados, o que nos coloca em situação bem distante da meta seis do PNE 2014-2024,

com a proposta de oferecer educação em tempo integral em, no mı́nimo, cinquenta por

cento das escolas públicas, visando atender, ao menos, vinte e cinco por cento dos alunos

da Educação Básica.

Podemos considerar, então, uma situação de retrocesso na oferta da ampliação da

jornada escolar, apesar de termos analisado dados de natureza diferentes: escolas vincu-

ladas e matŕıculas; vemos que o número de matŕıculas, refletem a afirmação feita sobre

o contexto de retraimento da oferta de jornada escolar ampliada, principalmente, quando

retomamos os dados de matŕıculas para a referida oferta, que regride de 18,6% em 2015,

para 10,2% em 2016.

Foi ainda 2016 que assistimos a reformulação do Programa Mais Educação, por Por-

taria MEC no 1.144/2016 e regido pela Resolução FNDE no 5/2016, sendo renomeado

“Programa Novo Mais Educação”, com essa modificação muito mais foi alterado, além do

próprio nome do Programa. Para compreendermos com maior clareza posśıvel as modifica-

ções de direcionamento, escolhemos analisar os documentos do Programa Mais Educação

(PME):“Passo a Passo do Programa Mais Educação”, de 2011 (BRASIL/MEC/SAEB, 2011),

o“Manual de Operacional da Educação Integral”, de 2014 (BRASIL/MEC/SAEB, 2014), esse

consta como último manual publicado antes da reformulação; e os documentos com as no-

vas orientações do Programa Novo Mais Educação (PMNE): o “Programa Novo Mais

Educação Documento Orientador - Adesão - Versão I”, de 2016, e o “Programa Novo Mais

Educação Caderno de Orientações Pedagógicas - Versão I”, de 2017.

Iniciamos a análise comparativa com a descrição do que o Programa representa para

as propostas em discussão. Conforme consta a descrição do Manual anterior a reformula-

ção, temos:

Essa estratégia promove a ampliação de tempos, espaços, oportunidades
educativas e o compartilhamento da tarefa de educar entre os profis-
sionais da educação e de outras áreas, as famı́lias e diferentes atores
sociais, sob a coordenação da escola e dos professores. Isso porque a Educação
Integral, associada ao processo de escolarização, pressupõe a aprendizagem
conectada à vida e ao universo de interesses e de possibilidades das
crianças, adolescentes e jovens (BRASIL/MEC, 2014, p.4, grifo nosso).

Com base na supracitada, vemos que a preocupação do Programa era de não ape-
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nas ampliar as horas na escola, mas como destacado, ampliar tempos, espaços e opor-

tunidades de aprendizagem. Tempo para educação integral representa, além de horas,

arbitrariamente medidas, dedicadas à aprendizagem, outros tempos: de cuidado, de de-

senvolvimento, de humanidade, de criatividade; confrontando-se com o conservadorismo

escolar que espera apenas o produto da aprendizagem, divide as horas em aulas, as aulas

em disciplinas e os alunos em corpo, mente e emoções, cabendo a escola apenas cuidar da

mente-razão.

É clara a necessidade de buscar a coragem para vencer o tempo de Cronos
que robotiza a educação tradicional. O ser-estudante precisa compreender sua
própria existência e o sentido da educação preocupada em oportunizar o de-
senvolvimento de cidadãos reflexivos, autônomos e participativos contribuindo
à esfera do indiv́ıduo, da sociedade e da espécie (RABELO, 2012, p. 124)

Rabelo (2012) enfatiza a importancia de igual atenção aos aspectos cognitivos com-

portamentais e valorativos dos sujeitos no plano individual e coletivo demandando uma

outra forma de conceebr e praticar o tempo escolar. O tempo de aprendizagem na edu-

cação integral e, de acordo com as orientações poĺıtico-pedagógicas do PME, buscava um

tempo de cuidado, de diversificação de atividades e, consequentemente, de habilidades,

tempo de construir a consciência de si e do outro. O que difere em muito de uma escola

como depósito de crianças e adolescentes, da ampliação do tempo de tolhimento da for-

mação dos alunos (ARROYO, 2012). Tempo de humanização, como inspiração freiriana, de

viver humanamente, de ser cuidado e aprender a cuidar.

Os espaços, que inspiraram o PME, são espaços compartilhados, escolares e comuni-

tários, espaços de vida de aprendizagem, tempos e espaços integrativos, porque integram

gente. No Passo a Passo (BRASIL/MEC, 2011, p. 18) encontramos com maior nitidez a

preocupação integrativa: o “mapeamento de espaços, tempos e oportunidades é tarefa que

deve ser feita com as famı́lias, os vizinhos, enfim, toda a comunidade”. E é insistente em

defender que o espaço f́ısico da escola não pode ser impeditivo para vivência educativa e

que se deve aproveitar outros espaços de socialização da comunidade.

Vale ressaltar que, a análise que fazemos circunda pela possibilidade dialógica pre-

sente nos documentos, obstante de defender que as práticas do PME respeitaram em

totalidade as orientações poĺıtico-pedagógicas, nem que os profissionais envolvidos com-

preenderam e souberam como concretizar as aspirações do Programa. Porém, partindo

das diretrizes gerais do PME, vemos possibilidades de reconstrução da escola de forma

mais dialógica e próxima da comunidade, principalmente, quando prevê, como destacado

na citação do Manual do PME, a partilha da responsabilidade de educar com profissionais

da escola, com as famı́lias e os diferentes atores sociais.

Por essa razão, encontramos também trabalhos que aproximam as proposições do

PME aos ideais da Educação Popular, utilizando-se dos referenciais de Brandão (2012) e
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Freire (2005), dentro os textos de aproximação destacamos HENZ (2012), Sales e Menezes

(2015), Henriques e Moreira (2015), Zanardi (2016). O próprio documento do Passo a

Passo do PME cita a Pedagogia do Oprimido como inspiração para construir uma escola

dialógica.

Em contrapartida, o PNME apresenta em seu Manual a seguinte descrição:

O Programa Novo Mais Educação, institúıdo pela Portaria no 1.144, de 10 de
outubro de 2016, observa as determinações da Lei de Diretrizes e Bases (LDB)
- Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - com relação ao desenvolvimento da
capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domı́nio da leitura,
da escrita e do cálculo. Atende ainda ao fixado pela referida Lei quanto a pro-
gressiva ampliação do peŕıodo de permanência na escola. [...] O Programa Novo
Mais Educação visa a ampliação da jornada escolar de crianças e adolescentes,
mediante a complementação da carga horária de cinco ou quinze horas sema-
nais no turno e contraturno escolar que deverá ser implementado por meio da
realização de acompanhamento pedagógico em ĺıngua portuguesa e matemática
e do desenvolvimento de atividades no campo das artes, cultura, esporte e lazer.
(BRASIL/MEC, 2016, p. 03, grifos nossos)

Vemos em sua apresentação que o PNME não prioriza a dimensão da diversificação

das atividades da escola, não prioriza a discussão de educação integral com a paulatina

ampliação de tempos e espaços, mas substitui essa preocupação pela incorporação dos

termos complementação de carga horária e contraturno escolar e redução das diversas

habilidades a serem aprendidas pelo desenvolvimento da capacidade de aprender mediante

meios básicos de domı́nio de leitura, escrita e do cálculo.

A mesma orientação aparece no Caderno de Orientações Pedagógicas do PNME,

documento feito para orientar as novas práticas a serem implementadas nas escolas: o

“Programa tem sido implementado por meio da realização de acompanhamento pedagó-

gico em Ĺıngua Portuguesa e Matemática e do desenvolvimento de atividades nos campos

de artes, cultura, esporte e lazer, impulsionando a melhoria do desempenho educacional”

(BRASIL/MEC, 2017, p. 3, grifos nossos). Ao lermos a citação em evidência percebemos

que o acompanhamento pedagógico ganha destaque, principalmente, ao notarmos a uti-

lização de letras maiúsculas para Ĺıngua Portuguesa e Matemática, e letras minúsculas

para as demais áreas de atuação, como se mostrasse uma subordinação de outras áreas as

duas disciplinas, que ao longo da escolarização moderna para as massas, ganharam maior

espaço nos curŕıculos.

Além disso, vemos uma preocupação excessiva com o desempenho dos alunos, não é

colocado como finalidade a formação cidadã, a autonomia, a emancipação, fortalecimento

das escolas públicas como fins das ações do Programa, mas o desempenho dos alunos,

medido, mensurados, classificado cada vez mais pelas poĺıticas de avaliação educacional

de viés neotecnicista, que retoma a tradição do tecnicismo pedagógico denominado por

Saviani (1983). Para Freitas (2011), o neotecnicismo ganha força no Brasil a partir da

década de 1990, mas se implementa a partir da década de 2000 com a inspiração norte-



171

americana. O autor destaca que para

o neotecnicismo, a educação somente pode melhorar por adição de tecnologia
e aumento de controle - sobre diretores, professores e alunos - via avaliação
de “standards” internacionais de desempenho, responsabilização e técnicas de
pagamento por meritocracia combinadas com privatização (FREITAS, 2011,
p.1)

Em fins da década de 1990 e ińıcio de 2000 reflete o peŕıodo em que se implementa

as principais poĺıticas nacionais para avaliação do desempenho dos estudantes que prio-

rizam o domı́nio da linguagem e da matemática, subordinados ao PISA (Programme for

International Student Assessment - Programa Internacional de Avaliação de Estudantes),

coordenado pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

O PISA, uma avaliação trienal, foi aplicada no Brasil a partir de 2000, e orientou a criação

do Índice de desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) que é constrúıdo pelos resul-

tados da Prova Brasil e do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) realizados a

cada dois anos .

Assistimos assim, as consequências práticas de determinações de uma organização

preocupada com o desenvolvimento econômico, ditando as regras e os critérios de definição

para qualidade na educação. Testemunhamos com a reformulação do Programa, junto a

outros conjuntos de reformulações educacionais, dentre elas a do Ensino Médio no atual

governo, o fortalecimento da reedição dos desmandos do mercado para a formação das

pessoas pertencentes as camadas populares, apoiados na tŕıade moderna do ler, escrever e

contar, aliados a formação tecnicista para o mercado de trabalho, incorporando as novas

necessidades do neoliberalismo.

Com as modificações no texto, vemos o aprofundamento do desafio vivenciado para

as práticas educativas no Mais Educação, que é a implementação do Curŕıculo Integrado,

quando as atividades são consideradas a priori uma simples complementação das ações da

escola visando melhorar o desempenho dos alunos.

A ampliação do tempo na escola, no entanto, tem sido marcada por experiências
que dicotomizam as atividades em curriculares e extracurriculares (turno e
contraturno), desprezando a integração curricular. A questão a ser enfrentada
é, portanto, que a Escola em Tempo Integral deve ser mais que a permanência
prolongada do aluno na escola, ou seja, a oferta deve ser mais que o “depósito”
de crianças alternando aulas e atividades extracurriculares (ZANARDI, p. 8,
2016).

O curŕıculo integrado é uma das dimensões de conceituação e premissas da edu-

cação integral e torna-se um ideal cada vez mais distante de ser atendido, o que traz

prejúızos pedagógicos para todas as escolas, independente de localizadas no campo ou na

cidade. Atestamos essa afirmação quando confrontamos os objetivos das duas propostas
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do Programa.

O Programa, como estava orientado antes da reformulação, enquanto proposição

tinha o potencial de desestabilizar a estrutura de escola excludente e de propiciar um

novo modo de fazer e viver da comunidade na e com a escola. Afirmamos diante dos

objetivos que estabelecia:

I. Contemplar a ampliação do tempo e do espaço educativo de suas redes e es-
colas, pautada pela noção de formação integral e emancipadora; II. Promover
a articulação, em âmbito local, entre as diversas poĺıticas públicas que com-
põem o Programa e outras que atendam às mesmas finalidades; III. Integrar as
atividades ao projeto poĺıtico-pedagógico das redes de ensino e escolas parti-
cipantes; IV. Promover, em parceria com os Ministérios e Secretarias Federais
participantes, a capacitação de gestores locais; V. Contribuir para a formação e
o protagonismo de crianças, adolescentes e jovens; VI. Fomentar a participação
das famı́lias e comunidades nas atividades desenvolvidas, bem como da socie-
dade civil, de organizações não governamentais e esfera privada; VII. Fomentar
a geração de conhecimentos e tecnologias sociais, inclusive por meio de parceria
com universidades, centros de estudos e pesquisas, dentre outros; VIII. Desen-
volver metodologias de planejamento das ações, que permitam a focalização da
ação do Poder Público em territórios mais vulneráveis; e IX. Estimular a coo-
peração entre União, Estados, Distrito Federal e Munićıpios. (BRASIL/MEC.
2014, p. 5, grifos nossos)

Nos trechos destacados reafirmamos o compromisso que a proposição do PME apre-

sentava para as escolas e para a formação das crianças e adolescentes, aproximando dos

referenciais de uma escola pública popular, sob a égide da formação integral e emancipa-

tória, protagonismo dos envolvidos no processo, o diálogo entre famı́lias, comunidades e

escolas, com a preocupação com novos conhecimentos e tecnologias sociais. Não se quer

com isso dizer que o PME ao ser concebido não fosse um produto também de poĺıticas

neoliberais, porém o contexto poĺıtico permitia o conflito entre os diversos interesses en-

volvidos entre o mercado e a sociedade civil, por isso foi posśıvel incorporar no Programa

um viés mais popular e de preocupações mais humanas e solidárias.

Com o PNME os objetivos não são apenas reduzidos, mas descaracterizados de sua

preocupação popular, conforme podemos verificar:

I. alfabetização, ampliação do letramento e melhoria do desempenho em Ĺıngua
Portuguesa e Matemática das crianças e dos adolescentes, por meio de acom-
panhamento pedagógico espećıfico; II. redução do abandono, da reprovação,
da distorção idade/ano, mediante a implementação de ações pedagógicas para
melhoria do rendimento e desempenho escolar; III. melhoria dos resultados de
aprendizagem do ensino fundamental, nos anos iniciais e finais; e, IV. ampliação
do peŕıodo de permanência dos alunos na escola (BRASIL/MEC, 2017, p. 5).

Como verificamos, os nove objetivos do PME ficam reduzidos a quatro, e as preocu-

pações com a ampliação dos tempos e espaços, da formação emancipatória, o protagonismo

e a relação com a comunidade são abandonadas e substitúıdas pelo desempenho, resultados
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e ampliação da permanência dos alunos. É inegável a vertente neotecnicista que assume

o Programa, já sem as possibilidades de diálogo com os diferentes atores que garantiram

feições mais populares as primeiras proposições.

Com relação as atividades desenvolvidas nas escolas no Programa Mais Educação, a

orientação em 2014 era a seguinte: as“escolas urbanas escolherão quatro atividades, dentre

os sete macrocampos oferecidos. A atividade “Orientação de Estudos e Leitura”, do ma-

crocampos Acompanhamento Pedagógico, é obrigatória”. Assim, as escolas só escolheriam

mais três atividades dentre os demais seis macrocampos oferecidos, já que o macrocampo

de Acompanhamento Pedagógico é obrigatório. O Acompanhamento Pedagógico tinha a

função articuladora entre as atividades disciplinares nas escolas e as atividades do PME,

além de ser direcionado a diferentes áreas do conhecimento (alfabetização, matemática,

história, ciências, geografia, ĺınguas estrangeiras e outras).

O Novo Mais Educação propõe que para a escola escolher as atividades, deve pri-

meiro optar pelo tipo de ampliação do tempo desejado, se de cinco ou quinze horas de

atividades complementares semanais. Se as escolas optarem pelo regime de ampliação de

cinco horas semanais, só terão atividades do campo Acompanhamento Pedagógico, de-

senvolvendo atividades obrigatórias de Ĺıngua Portuguesa e Matemática, com duas horas

e meia de duração cada. Se as escolas optarem pela ampliação semanal de quinze horas,

além das atividades de Português e Matemática, agora com duração de quatro horas cada

(totalizando oito horas de acompanhamento pedagógico), poderão optar também por mais

três atividades dos campos: Artes e Cultura; Esporte e Lazer.

Em um comparativo dos macrocampos e atividades ofertadas pelo Programa an-

tes e depois da reformulação temos como proposta para as escolas as orientações para

2014 - 1) Acompanhamento Pedagógico (obrigatório), com as atividades de 1.1) Alfabe-

tização/letramento, 1.2) Ciências (Laboratórios, Feiras e Projetos Cient́ıficos), 1.3) His-

tória e Geografia, 1.4) Ĺınguas Estrangeiras, 1.5) Ĺıngua Portuguesa: ênfase em Leitura

e Produção de Texto, 1.6) Matemática; 2) Comunicação, Uso de Mı́dias e Cultura Digi-

tal e Tecnológica e suas atividades de 2.1) Ambiente de Redes Sociais, 2.2) Fotografia,

2.3) Histórias em Quadrinhos, 2.4) Jornal Escolar, 2.5) Rádio Escolar, 2.6) Vı́deo, 2.7)

Robótica Educacional, 2.8) Tecnologias Educacionais; 3) Cultura, Artes e Educação Pa-

trimonial e respectivas atividades de 3.1) Artesanato Popular, 3.2) Banda, 3.3) Canto

Coral, 3.4) Capoeira, 3.5) Cineclube, 3.6) Danças, 3.7) Desenho, 3.8) Educação Patri-

monial, 3.9) Escultura/Cerâmica, 3.10) Grafite, 3.11) Hip-Hop, 3.12) Iniciação Musical

de Instrumentos de Cordas, 3.13) Iniciação Musical por meio da Flauta Doce, 3.14) Lei-

tura e Produção Textual, 3.15) Leitura: Organização de Clubes de Leitura,3.16) Mosaico,

3.17) Percussão, 3.18) Pintura, 3.19) Práticas Circenses, 3.20) Sala Temática para o Es-

tudo de Ĺınguas Estrangeiras, 3.21) Teatro; 4) Educação Ambiental, Desenvolvimento

Sustentável e Economia Solidária e Criativa /Educação Econômica, com as atividades de

4.1) Horta Escolar e/ou Comunitária, 4.2) Jardinagem Escolar, 4.3) Economia Solidária
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e Criativa / Educação Econômica; 5) Esporte e Lazer e suas atividades de 5.1)Atletismo,

5.2) Badminton, 5.3) Basquete de Rua, 5.4) Basquete, 5.5) Corrida de Orientação, 5.6)

Esporte da Escola/Atletismo e Múltiplas Vivências Esportivas (basquete, futebol, fut-

sal, handebol, voleibol e xadrez), 5.7) Futebol, 5.8) Futsal, 5.9) Ginástica Ŕıtmica, 5.10)

Handebol, 5.11) Judô, 5.12) Karatê, 5.13) Luta Oĺımpica, 5.14) Natação, 5.15) Recreação

e Lazer/Brinquedoteca, 5.16) Taekwondo, 5.17) Tênis de Campo, 5.18) Tênis de Mesa,

5.19) Voleibol, 5.20) Vôlei de Praia, 5.21) Xadrez Tradicional, 5.22) Xadrez Virtual, 5.23)

Yoga/Meditação; 6)Educação em Direitos Humanos, com uma única atividade de mesmo

nome do macrocampo; 7) Promoção da Saúde e a atividade 7.1) ) Promoção da Saúde e

Prevenção de Doenças e Agravos à Saúde.

Após a Reformulação do Programa as orientações de 2016 propõem: 1) Acompa-

nhamento pedagógico (obrigatório) e as atividades de 1.1) Ĺıngua Portuguesa e 1.2)

Matemática; 2) Cultura e Artes, com as atividades de 2.1) Artesanato, 2.2) Iniciação

Musical/Banda/Canto Coral, 2.3) Cineclube, 2.4) Dança, 2.5) Desenho, 2.6) Educação

Patrimonial, 2.7) Escultura/Cerâmica, 2.8) Leitura, 2.9) Pintura, 2.10) Teatro/Práticas

Circenses; 3) Esporte e Lazer e as atividades de 3.1) Atletismo, 3.2) Badminton, 3.3)

Basquete, 3.4) Futebol, 3.5) Futsal, 3.6) Handebol, 3.7) Natação, 3.8) Tênis de Campo,

3.9) Tênis de Mesa, 3.10) Voleibol, 3.11) Vôlei de Praia, 3.12) Capoeira, 3.13) Xadrez

Tradicional e Xadrez Virtual, 3.14) Judô, Karatê, 3.15) Luta Oĺımpica, 3.16) Taekwondo,

3.17) Ginástica Ŕıtmica.

Mediante informações comparativas, vemos as orientações de Macrocampos e Ati-

vidades anterior e após a reformulação de 2016. Na versão de 2014, há a distribuição de

uma diversidade de atividades art́ıstico-culturais em sete (07) Macrocampos, totalizando

sessenta e três (63) atividades para escola escolher e desenvolver as ações de indução da

Educação Integral no contraturno, atendendo a limitação de quatro atividades dentre os

sete Macrocampos, sendo o de Acompanhamento pedagógico obrigatório.

Com Macrocampos e atividades diferenciadas a proposta do Programa contemplava

ações educativas de formação desde o âmbito individual ao coletivo, com preocupações

desde o desenvolvimento cognitivo, emocional, corporal, social e de integração entre ativi-

dades escolares e comunitárias e entre as ações do contraturno e as atividades regulares.

Com a reformulação em 2016, observamos mais um depauperamento da proposta do Pro-

grama, bem como de mais uma possibilidade de educação cŕıtica na escola, em que temas

relativos a relação Sociedade, Ambiente e Tecnologia, Educação e Direitos Humanos e

Saúde são suprimidos, com a retirada dos Macrocampos “Comunicação, Uso de Mı́dias

e Cultura Digital e Tecnológica”, “Educação Ambiental, Desenvolvimento Sustentável e

Economia Solidária e Criativa /Educação Econômica”, “Educação em Direitos Humanos”

e “Promoção da Saúde”.

As permanências e omissões das orientações curriculares do Programa, longe de

representar apenas uma tentativa de redução de conteúdos e gastos com a educação, tem
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sido mais um elemento de inserção de diretrizes neoliberais nas poĺıticas educacionais para

o desmantelamento de toda possibilidade e ameaça de sinais de criticidade na educação

escolar pública pela atual gestão federal.

Cabe questionar, durante a análise sobre o tratamento do Programa dispensado as

escolas localizadas no campo, ao voltarmos nosso olhar ao Quadro supracitado, vemos

que as atividades do Programa em 2014 apresentavam uma cultura urbanocêntrica, com

algumas frestas posśıveis para a discussões voltadas a outras identidades sociais. Que

diferenças o Programa previa para o desenvolvimento das atividades em espaços sociais

distintos? Na sequência vamos refletir sobre essa questão espećıfica.

4.3 O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO E O NOVO MAIS EDUCAÇÃO

VOLTADO ÀS ESCOLAS LOCALIZADAS NO CAMPO

O PME desde 2012 assumiu orientações para as escolas do campo, com a expansão

territorial de sua abrangência para as mais diversas regiões do Brasil. Buscou construir

uma proposta voltada a realidade das populações do campo. Dentre as especificidades

consideradas para adesão das escolas do campo ao Programa, o Manual (BRASIL/MEC,

2014, p.17) destaca:

O Programa Mais Educação estabeleceu os seguintes critérios para seleção das
unidades escolares do campo em 2014:

• Munićıpios com 15% ou mais da população “não alfabetizados”;

• Munićıpios que apresentam 25% ou mais de pobreza rural;

• Munićıpios com 30% da população “rural”;

• Munićıpios com assentamento de 100 famı́lias ou mais;

• Munićıpios com escolas quilombolas e ind́ıgenas.

Pelos critérios vemos uma relação intensa entre a oferta do Programa e a condi-

ção de vulnerabilidade social e desńıveis educacionais, considerando a população não-

alfabetizada, os ı́ndices de pobreza rural, o ı́ndice da população rural do munićıpio, a

quantidade de famı́lias em assentamentos e a existência de comunidades ind́ıgenas e qui-

lombolas. Com relação aos critérios dos estudantes atendidos o Manual (BRASIL/MEC,

2014, p.18) clarifica:

Recomenda-se às escolas que estabeleçam critérios claros e transparentes para
a gradativa implementação da ampliação da jornada escolar na perspectiva
da educação integral, selecionando, preferencialmente, para a participação no
programa:

• Estudantes que apresentam defasagem idade/ano;

• Estudantes das séries finais da 1a fase do ensino fundamental (4o e/ou
5o anos), onde existe maior sáıda espontânea de estudantes na transição
para a 2a fase;
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• Estudantes das séries finais da 2a fase do ensino fundamental (8o e/ou 9o

anos), onde existe um alto ı́ndice de abandono após a conclusão;

• Estudantes de anos/séries onde são detectados ı́ndices de evasão e/ou
repetência;

• Estudantes beneficiários do Programa Bolsa Famı́lia.

Os critérios de seleção de estudantes consideram os maiores problemas detectados

pelos censos escolares: a distorção idade-série; a não progressão nos estudos da primeira

para a segunda fase do Ensino Fundamental e do Ensino Fundamental para o Ensino

Médio, a evasão e repetência nos estudos e ser beneficiário do Programa Bolsa Famı́lia

que torna sua condição como mais suscet́ıvel a vulnerabilidade social.

Com relação as atividades propostas, entre 2012 e 2014, o Programa seguiu com

as mesmas linhas de orientação, macrocampos e atividades para as escolas do campo,

garantindo novas feições e orientações curriculares diferentes das diretrizes para serem

implementadas em escolas da cidade. O esforço de buscar alternativas e reconhecimentos

distintos entre escolas da cidade e do campo demostrava a preocupação presente no grupo

e nos assessores da Diretoria de Curŕıculos e Educação Integral, da Secretaria de Educação

Básica, em ampliar o diálogo de construção de uma poĺıtica de Educação Integral, que

refletisse as aspirações e possibilidades educativas de cada escola e comunidade, mesmo

com contradições e conflitos institucionais para fortalecer uma poĺıtica educativa mediante

uma proposta dialógica e plural no interior de uma estrutura poĺıtica com profundas

marcas neoliberais.

Um primeiro reconhecimento por parte do Programa foi o da diversidade que cons-

titui o campo, considerando:

a expansão do Programa Mais Educação nos diversos territórios brasileiros, vi-
mos a necessidade de definição de estratégias que contribuam para a oferta de
uma educação de qualidade, adequada ao modo de viver, pensar e produzir das
populações identificadas com o campo - agricultores, criadores, extrativistas,
pescadores, ribeirinhos, caiçaras, quilombolas, seringueiros, assentados e acam-
pados da reforma agrária, trabalhadores assalariados rurais, povos da floresta,
caboclos, dentre outros. Uma educação que afirme o campo como o lugar onde
vivem sujeitos de direitos, com diferentes dinâmicas de trabalho, de cultura,
de relações sociais, e não apenas como um espaço que meramente reproduz os
valores do desenvolvimento urbano (BRASIL/MEC, 2014, p. 21)

Partir do reconhecimento da diversidade que constitui o campo é tarefa primordial

para implementação de ações educativas. Além da diversidade, o PME considera os povos

do campo como sujeitos de direitos e autônomos, que não são simples reflexos da cultura

urbanocêntrica, orientações importantes para a construção de uma proposta pedagógica

que extrapole as fronteiras e os abismos criados pela escola constrúıda sob a égide da

Educação Rural.
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Distinguir a diversidade dos povos e das formas de viver e produzir no campo, legi-

tima as orientações das Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do

Campo (BRASIL/MEC/CNE, 2002), documento constrúıdo mediante luta dos Movimentos

Sociais do Campo e da articulação Nacional Por Uma Educação do Campo, que reclama-

ram uma identidade da escola em respeito à especificidade cultural dos povos campesinos

em sintonia com o Decreto No 7.352, de 04 de novembro de 2010, que dispõe sobre a

poĺıtica de educação do campo e o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária

- PRONERA (BRASIL/MEC, 2013).

Partindo de uma visão de direito a diferença e à educação, a proposta do Programa

para o campo se propõe a “considerar a realidade local, suas especificidades ambientais e

particularidades étnicas, devendo embasar seus eixos nas categorias TERRA, CULTURA

E TRABALHO, sendo estas fundamentais na matriz formadora humana”(BRASIL, MEC,

2014, p. 21). As três categorias representam os traços identitários de projetos e propostas

formativas para escolas do campo, pois dialogam com o universo de maior significação

constrúıdos pelas populações campesinas: a relação de proximidade com a terra; a espe-

cificidade cultural constrúıda em diálogo com suas ‘situações-limite’5, que são em última

instância também suas ‘situações-possibilidade’; e as formas de produzir a existência por

meio do trabalho e reafirmação do território.

As matrizes formadoras destacadas no PME para escolas do campo foram estabele-

cidas a partir do que Arroyo coloca como central para propostas educativas que visam a

construção de ‘outros sujeitos, outras pedagogias’, conforme destaca Lima (2016, p. 82):

As diretrizes do PME para as escolas do campo foram consolidadas a partir
das contribuições do professor Miguel Arroyo, que reconhece a luta pela terra,
a cultura e o trabalho como matrizes formadoras, como prinćıpios educativos,
e reconhece a necessidade de colocá-las na centralidade do pensamento educa-
cional

Considerar o pensamento de Arroyo, como um dos que concebem prinćıpios para a

Educação do Campo, é demonstrar compromisso com uma proposta de educação voltada

as populações do campo e com preocupações formativas que visam a reconstrução das

escolas públicas e das comunidades que lhes fornecem sentido. Ao colocar em debate

as categorias TERRA, CULTURA e TRABALHO o PME avança significativamente em

uma proposição estatal para escola pública localizada no campo em concordância com

suas identidades, o que não foi considerado por programas anteriores, tais como o Projeto

Nordeste e o Programa Escola Ativa.

5A expressão utilizada no texto ‘situações-limite’ e ‘situações-possibilidade’ remontam e ampliam a
ideia freiriana de ‘situações-limite’ que se refere ao contexto desafiador e limitador em que os grupos
populares se encontram. Os pares de situações colocados enfatizam que o mesmo contexto limitador da
consciência-ação dos sujeitos é o mesmo capaz de forçar uma tomada de posição/decisão em direção a
mudança na construção de novas consciências e ações.
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O Programa Escola Ativa foi um programa do Governo Federal voltado as escolas

rurais implementado de 1997 a 2010, com incentivo e financiamento do Projeto de Edu-

cação Básica para o Nordeste (NEB). De acordo com pesquisa de Porto Araújo (2011), o

Projeto de Educação Básica para o Nordeste (NEB) foi financiado pelo Banco Mundial na

tentativa de corrigir as disparidades escolares apresentados no Nordeste do Brasil. Teve

ińıcio em 1991, com a definição dos objetivos e parcerias nas esferas federal, estadual e

municipal, e durou 05 anos, atendendo as escolas públicas do Ensino Fundamental de todo

o Nordeste com objetivos de aumentar o número de aprovação e inovar na gestão educa-

cional, lançando estratégias para melhoria da estrutura f́ısica das escolas, fornecimento de

materiais didáticos e capacitação de professores. O discurso de implantar inovação na ges-

tão como desculpa para o apontado como baixo rendimento dos alunos e falta de preparo

dos professores, foi uma das maiores justificativas do Projeto, corroborando com a tônica

do discurso neoliberal das poĺıticas públicas que avançam no Brasil a partir da década de

1990 (FREITAS, 2011).

Em 1997, implementado o Programa Escola Ativa, inspirado em uma experiência

colombiana denominada “Escuela Nueva - Escuela Ativa”6 , existente desde a década

de 1970 naquele páıs, que por ter melhorado os ı́ndices nacionais das escolas rurais foi

aclamada na década de 1990 pelo Banco Mundial e Unesco como estratégia a ser replicada

nos demais páıses da América Latina e Caribe. O objetivo do Programa Escola Ativa foi

aumentar o ńıvel de aprendizagem dos educandos, reduzir a repetência e a evasão e elevar

as taxas de conclusão desse ńıvel de ensino, com foco nas escolas do Ensino Fundamental,

principalmente, entre os anos de 1o ao 5o, priorizando turmas multisseriadas.

Com caracteŕısticas próximas a tendência pedagógica da Escola Nova no Brasil, a

perspectiva sofre cŕıticas por ter preocupações apenas com o rendimento dos alunos e a

mudança de postura de um professor tido como ‘tradicional’ ou ‘conteudista’, para um

facilitador da aprendizagem, mediante caracterização de Saviani (1983). É inegável que

a mudança esperada para as escolas do campo, extrapolam questões ligadas apenas ao

interior das salas de aula, lutamos por mudanças estruturais e culturais, de tomada de

consciência e ação das populações campesinas, de reflexão e mobilização coletiva, porém,

o descaso com a escolarização rural se mostrou demasiado profundo, fato que criou nos

professores um sentimento de abandono. Assim, diante de qualquer iniciativa ou promessa

de melhoria na aprendizagem dos alunos ou de material curricular mais variado esses se

colocam como defensores, sem refletir criticamente sobre o que cada programa representa

ou suas implicações poĺıtico-pedagógicas. A afirmação surge diante de ter acompanhado

um grupo de professoras de uma escola multisseriada localizada no campo, na pesquisa de

dissertação de mestrado (PORTO ARAÚJO, 2011), em que apareceu como recorrente as

6Para maior aprofundamento ver dissertação de Giraldo (2013), intitulada Vivencias del Docente de
Escuela Nueva en Relación con su Reflexión Pedagógica, da Universidad de San Buenaventura Seccio-
nal Medelĺın. Dispońıvel em: http://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/1598/1/Vivencia Do-
cente Escuela Naranjo 2013.pdf



179

falas de que o Programa escola Ativa contribúıa para as atividades didáticas, por desen-

volver projetos e distribuir materiais curriculares mais variados, mesmo que a temática

da escola do campo não fosse alvo de nenhuma das formações pelas quais as professoras

tenham participado.

Retomar de forma sucinta alguns programas voltados para escolas do campo, com

financiamento estatal e do Banco Mundial, busca estabelecer diferenças entre os objetivos

de iniciativas anteriores ao PME para escolas do campo e a importância do Programa

incorporar em suas proposições de atividades e macrocampos os prinćıpios fortalecidos

pelos Movimentos Sociais do Campo, que conclamam o respeito à TERRA, CULTURA e

TRABALHO como matrizes constituintes da identidade de projetos poĺıtico-pedagógicos

da escola do campo, prinćıpios anteriormente legitimados pelo Programa Nacional de

Educação em áreas de Reforma Agrária (PRONERA).

Podemos verificar as diferenças entre as proposições de Macrocampos e atividades

voltados as escolas urbanas e do campo pelo Manual de Operações de 2014. Enquanto

que para as escolas urbanas foram propostos sete (07) Macrocampos, totalizando ses-

senta e três (63) atividades, como já descrito, para as escolas do campo foram propostos:

1) Acompanhamento Pedagógico (obrigatória) e as atividades de 1.1) Ciências Humanas,

1.2) Ciências e Saúde, 1.3) Etnolinguagem, 1.4) Leitura e Produção Textual, 1.5) Matemá-

tica; 2) Agroecologia e suas atividades de 2.1) Canteiros Sustentáveis, 2.2) COM-VIDA,

2.3) Conservação do Solo e Composteira (ou Minhocário), 2.4) Cuidado com Animais,

2.5) Uso Eficiente de Água e Energia; 3) Esporte e lazer com as respectivas atividades

de 3.1) Atletismo, 3.2) Xadrez Tradicional, 3.3) Basquete, 3.4) Ciclismo, 3.5) Futebol,

3.6) Corrida de Orientação, 3.7) Futsal, 3.8) Etnojogos, 3.9) Handebol, 3.10) Judô, 3.11)

Tênis de Mesa, 3.12) Recreação e Lazer/Brinquedoteca, 3.13) Voleibol; 4) Educação em

Direitos Humanos e as respectivas atividades de 4.1) Arte audiovisual e corporal, 4.2)

Arte corporal e som, 4.3) Arte corporal e jogos, 4.4) Arte gráfica e literatura, 4.5) Arte

gráfica e mı́dias; 5) Iniciação Cient́ıfica e a atividade de mesmo nome; 6) Cultura, Ar-

tes e Educação Patrimonial e as atividades de 6.1) Brinquedos e Artesanato Regional,

6.2) Literatura de Cordel, 6.3) Canto Coral, 6.4) Mosaico, 6.5) Capoeira, 6.6) Música,

6.7) Cineclube, 6.8) Percussão, 6.9) Contos, 6.10) Pintura, 6.11) Danças, 6.12) Práticas

Circenses, 6.13) Desenho, 6.14) Etnojogos, 6.15) Escultura; 7) Memória e História das Co-

munidades Tradicionais com as atividades de 7.1) Brinquedos e Artesanato Regional, 7.2)

Escultura, 7.3) Canto Coral, 7.4) Etnojogos, 7.5) Capoeira, 7.6) Literatura de Cordel, 7.7)

Cineclube, 7.8) Mosaico,7.9) Contos, 7.10) Música, 7.11) Danças, 7.12) Percussão, 7.13)

Desenho, 7.14) Pintura, 7.15) Educação Patrimonial, 16) Teatro.

Pelo comparativo entre macrocampos e atividades propostas pelo Programa com

as orientações de 2014, vemos que há uma mudança nas orientações das mesmas para a

nova realidade que o Programa abrange. Há sete (07) Macrocampos que podem dialogar

com a cultura do campo, com o total de sessenta (60) atividades. Vemos que a orientação



180

do PME em 2014 direcionava suas ações de forma distinta para atividades em contextos

tão diversos, mesmo respeitando a organização em Macrocampos e a obrigatoriedade do

Macrocampo de Acompanhamento Pedagógico, que para as escolas do campo aparece por

áreas, não meramente por disciplinas, e incorpora a opção da Etnolinguagem, diminuindo

o esfacelamento do saber e provocando maior possibilidade de diálogo entre as diferentes

áreas. Além disso, o programa prevê que todas as atividades desse primeiro Macrocampo

sejam trabalhadas de forma articulada (Ciências Humanas, Ciências e Saúde, Leitura e

Produção de Textos, Matemática e Etnolinguagem). Há uma preocupação maior com os

conteúdos das áreas de saberes e em sua apropriação por parte dos educandos. Além disso,

as demais atividades tem a preocupação de dialogarem com o modo de vida do campo,

porém não se fixando apenas nele, mas também ampliando para outras áreas culturais

que também integram a experiência humana e precisam ser apropriadas pelos educandos.

As escolas também deverão optar em seu Plano de Atendimento outras quatro (04)

atividades distribúıdas entre os demais Macrocampos. Dos Macrocampos propostos para

escolas do campo vemos as recomendações diferentes em: Agroecologia, Iniciação Cient́ı-

fica e Memória e História das Comunidades Tradicionais. A escolha de tais Macrocampos

reforça a tŕıade pedagógica fundamental que sustentava as indicações: TERRA, CUL-

TURA e TRABALHO, e estavam mais voltadas para as especificidades que compõem o

espaço do campo.

Ao considerarmos as ementas de proposição de cada Macrocampo proposto apenas

para as escolas do campo podemos constatar o que cada um sugere. Na ementa sobre

Agroecologia, o Manual (BRASIL/MEC, 2014, p. 22) aponta:

A atividade de agroecologia envolve ações de educação ambiental voltadas para
a construção de valores sociais, conhecimentos e competências que promovam
a sustentabilidade socioambiental e a qualidade de vida. Ela envolve processos
educativos baseados na agricultura familiar, no resgate da cultura tradicional
local e na valorização da biodiversidade, prinćıpios fundamentais para apoiar
a escola na transição para a sustentabilidade. A agroecologia recupera antigas
técnicas de povos tradicionais e das culturas locais, agregando a esses saberes os
conhecimentos cient́ıficos acumulados sobre o cuidado com o solo, o manejo da
terra, o cultivo das diversas espécies vegetais em equiĺıbrio com a fauna local.
Seu objetivo é estimular o debate sobre a produção de alimentos, a segurança
alimentar, o resgate de cultivos originais, a proteção da biodiversidade, a qua-
lidade de vida e a sustentabilidade socioambiental. Respeitando-se os ecossiste-
mas de cada localidade, as atividades agroecológicas podem ser desenvolvidas
de diversas formas (BRASIL/MEC, 2014, p. 22. Grifos nossos).

Os trechos em destaque ressaltam a proximidade da proposição com as discussões

da área de Agroecologia, que não apenas prioriza a dimensão material e produtiva da

agricultura familiar, mas as redes de relações constrúıdas no âmbito social, cultural, ético-

poĺıtico e ecológico, além do obviamente, econômico. Altieri (2004), destaca essas como

as principais dimensões de uma rede agroecológica e representam também seus principais
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desafios, o autor defende também que é urgente a criação, fortalecimento de ações alter-

nativas de caráter educativo para o fortalecimento não apenas das famı́lias que vivem da

agricultura, mas de toda uma comunidade, incorporando a racionalidade camponesa na

(re)construção de seu território historicamente ameaçado pelas investidas econômicas e

tecnológicas da ideia de desenvolvimento difundida com a Revolução Verde.

A agroecologia é uma das reflexões que consegue integrar, sintetizar e aplicar a tŕıade

pedagógica dos prinćıpios da TERRA, CULTURA e TRABALHO, em uma perspectiva

popular, em razão de reconstruir os v́ınculos do ser humano com seu contexto, de retomar

a relação ontológica do trabalho, cultura e processos educativos, considerar os processos

de consciência para ação na intervenção humana na natureza, reconstruindo seus v́ınculos

com o ambiente e com seus pares, como ressalta Freire (1978) ao acompanhar o trabalho

de reconstrução econômica e cultural de Guiné-Bissau, na libertação de seu colonizador

europeu, para Freire o trabalho foi o elemento mais importante e responsável por essa

reconstrução da própria consciência a respeito do trabalho: “A reorganização do modo de

produção e o envolvimento cŕıtico dos trabalhadores numa forma distinta de educação, em

que mais que “adestrados” para produzir, sejam chamados a entender o próprio processo

de trabalho” (FREIRE, 1978, p. 16).

As atividades propostas pelo Macrocampo em questão são: Canteiros Sustentáveis;

COM-VIDA; Conservação do Solo e Composteira (ou Minhocário); Cuidado com Animais;

Uso Eficiente de Água e Energia, o que tornava posśıvel o desenvolvimento de atividades

pedagógicas não ‘adestrava’ para um trabalho manual, mas que tinha a preocupação de

problematizar o próprio contexto do aluno e inseri-lo em uma atividade produtiva de forma

consciente e reflexiva. Essas atividades além de considerar os impactos ambientais da ação

do ser humano sobre a natureza e a relação de respeito à biodiversidade, também tem

como foco a atenção aos valores constrúıdos por essa relação. Então, embora a orientação

didático-pedagógica recaia sobre as questões técnicas do manejo dos solos, dos recursos

h́ıdricos e do cultivo das diversas espécies, vemos como possibilidade o fortalecimento de

valores próprios da cultura camponesa, a solidariedade, reciprocidade e o respeito pela

reconstrução de tecnologias sociais 7 posśıveis com as oficinas vivenciadas na escola.

O Macrocampo da Iniciação Cient́ıfica propõe que se construam conhecimentos por

meio da solução de problemas sobre o meio ambiente e sustentabilidade. De acordo com

o Manual (BRASIL/MEC, 2014), essa atividade quer ser um espaço de formação pela

pesquisa, fazendo do próprio campo um ‘laboratório vivo’ para fortalecimento do compro-

misso com a vida:

A iniciação cient́ıfica envolve a investigação e a construção do conhecimento e
busca de soluções dos problemas para os quais não existem respostas acabadas.

7 Elementos da teoria da reciprocidade estudada por Sabourin (2009) como estratégia de superação
da cultura de dependência imposta aos grupos camponeses por poĺıticas de cunho assistencialista e da
tendência econômica de restringir o campo a mera reprodução das relações mercantilistas.
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Incentiva o desenvolvimento de capacidades entre estudantes da educação bá-
sica, orientando-os a encontrar as respostas por meio de pesquisa. O espaço em
que estes estudantes se encontram assume fundamental importância, à medida
que pode e deve ser utilizado como um “laboratório vivo”, conduzindo-os em
direção à conscientização e a um compromisso mais abrangente sobre e com a
vida (BRASIL/MEC, 2014, p. 23. Grifos nossos).

Como a própria ementa propõe o Macrocampo de Iniciação Cient́ıfica parte de ele-

mentos pedagógicos de relação entre conhecimentos escolares e do cotidiano 8 , ao propor

como prinćıpio metodológico a solução de problemas e o prinćıpio da pesquisa, visando

a construção de uma consciência mais ampla sobre a vida e com a vida. Esses elementos

são pedagógicos que podem contribuir com processos de vivência de educação popular na

escola pública, desde que sejam vivenciados na perspectiva de viver o ciclo gnosiológico

proposto por Freire, desde a Pedagogia do Oprimido, em que as ‘situações-limite’ que se

apresentam aos sujeitos no cotidiano podem ser não apenas ponto de partida, mas tam-

bém de chegada de todo o processo educativo para garantir a ampliação do conhecimento

e mobilização para ação coletiva e superação do contexto limitador.

O acesso aos conhecimentos escolares e cient́ıficos, por meio de processos educativos

que dialoguem, confrontem e comprovem os saberes do cotidiano, são direitos sociais,

porém o direito a educação foi negligenciado as populações camponesas historicamente. A

cultura escolar constrúıda pela escola descuidou dos saberes constrúıdos pelas experiências

sociais vivenciadas fora da escola e supervalorizou os conhecimentos cient́ıficos, embora

de fato, a escola não tenha sido efetiva na difusão de uma cultura cient́ıfica, por lidar com

saberes escolares 9 . Enquanto atividade o Macrocampo propõe que:

Investigação no campo das Ciências da Natureza sobre meio ambiente e sus-
tentabilidade, enfocando temáticas como: proteção dos mananciais h́ıdricos,
conservação do solo, impacto das mudanças climáticas, flora e fauna nativas,
uso e aproveitamento racional da água, energia limpa, etc., a fim de que ciência
e tecnologia se constituam como dispositivos de reconhecimento e recriação.
Este processo engloba a criação de Laboratórios e Projetos Cient́ıficos, criação
de Feiras de Ciência, a inscrição no Prêmio Ciências do Ministério da Educação
e/ou a participação na Olimṕıada Brasileira de Ciências, além de organização,
manutenção e acompanhamento de exposições, demonstrações e experimentos
(BRASIL/MEC, 2014, p. 24, grifos nossos).

De acordo com a descrição das atividades que poderiam ser vivenciadas pelo Macr-

cocampo mencionado, a diversidade de temáticas associadas ao campo (em destaque) e a

reflexão cient́ıfica forneciam base para o trabalho com temas geradores de Freire (2005),

8A expressão saberes do cotidiano está sendo utilizada a partir do referencial de Vigotski, em seu
livro Psicologia Pedagógica (2003), no qual defende que saberes do cotidiano são os conceitos constrúıdos
de forma ascendente de dependência do concreto ao abstrato, em situações espontâneas dependendo do
contexto de inserção de cada sujeito.

9Os saberes escolares estão sendo utilizados aqui em sua relação com o conceito de cultura escolar em
oposição a transposição didática. A esse respeito ver Goodson (1991), Hérbrad (1990) e Chervel (1990).
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em um processo em que educadores e educandos se tornam pesquisadores de seu próprio

contexto e podem ampliá-los por meio do diálogo, da construção coletiva, da participa-

ção, da imersão epistemológica e da assunção da autonomia dos sujeitos, divulgando os

resultados em exposições, feiras e estimulando a participação dos alunos em olimṕıadas,

que não é o objetivo final de um projeto popular de escola do campo, mas entendemos

que faz parte de uma dinâmica escolar viva e que, dependendo de como cada evento for

formatado, garante a participação da comunidade e de outros agentes importantes no

processo educativo que tente extrapolar os muros da escola.

Por fim, o outro Macrocampo que se diferencia da proposta urbana é o de Memória

e História das comunidades tradicionais. Esse Macrocampo, como o PME afirmava, era

voltado para comunidades quilombolas, mas não exclusivo dessas comunidades, assim,

qualquer escola do campo poderia escolher uma das atividades previstas. De acordo com

o PME (2014), o Macrocampo visava a:

Valorização da cultura local e diversidade cultural, história oral, identidade
e territorialidade das matrizes africanas no Brasil, história e cultura afro-
brasileira e africana, consciência poĺıtica e histórica da diversidade, fortale-
cimento de identidade e direitos, ações educativas de combate ao racismo e às
discriminações, tendo como subśıdio o Plano Nacional de Implementação das
Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para a Educação para as Relações Ét-
nicorraciais (ERER). Apoio às práticas que promovam a afirmação da história
da comunidade por meio da história oral, além de ações afirmativas que pro-
movam a identidade da comunidade pela cooperação, socialização e superação
dos preconceitos pessoais e coletivos (BRASIL/MEC, 2014, p. 28)

A valorização da cultura, do território, da história e da dinâmica local é preconizada

como elemento de identidade para a Educação do Campo e Educação Quilombola, e

representa o respeito as relações étnico-raciais conquistada como orientação pedagógica

desde as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs), como fruto das lutas da Coordenação

Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (Conaq). A inclusão

do Macrocampo preocupado com a ampliação das especifidades culturais e territoriais do

campo demonstrava o caráter popular da diretriz do Programa.

Entre suas atividades estavam:“Brinquedos e Artesanato Regional; Canto Coral; Ca-

poeira; Cineclube; Contos; Danças; Desenho; Escultura/Cerâmica; Etnojogos; Literatura

de Cordel; Mosaico; Percussão; Pintura; Práticas Circenses e Teatro” (BRASIL/MEC,

2014, p. 28). Como vemos, mediante uma diversidade de atividades poderia se estabelecer

a relação com a história, a cultura e a identidade dos povos remanescentes de quilombos.

Essas são considerações importantes sobre a proposta do Programa Mais Educa-

ção, que, como indutor de uma poĺıtica de Educação Integral para todo páıs, inclusive

o campo, tinha o papel de ampliar, não apenas a oferta da educação, mas de melhorar

sua qualidade, ampliando também conteúdos, formas e saberes em interação, para que a

apropriação se dê de maneira cada vez mais consciente, autônoma e emancipatória. Essas
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são caracteŕısticas e finalidades pertinentes à Educação Popular do Campo, que pretende

reconstruir a escola pública, tendo o sujeito como figura central, uma escola que seja e

represente a sua comunidade, em suas temporalidades e espacialidades, que possa refletir

melhor sobre seus contextos sociais, porque aprendeu de outros também, que forme su-

jeitos livres para agir conforme seus desejos e necessidades coletivas. O Programa tinha o

potencial de desestabilizar a estrutura de escola excludente e de propiciar um novo modo

de fazer e viver da comunidade na e com a escola. Fortalecer a ampliação dessa proposta

para todas as escolas, tendo por base uma perspectiva teórico-metodológica de educação

popular aprofunda tal caráter.

Porém, a reformulação do Programa em 2016 garantiu a total modificação das estra-

tégias, ações, macrocampos e atividades para escolas do campo. Organizamos na Tabela

12 as novas atividades propostas pelo Programa Novo Mais Educação (PNME).

Tabela 12 - Macrocampos (MC) e atividades do PNME para escolas urbanas e rurais

MC 2016 Atividades

Acompanhamento 1) Ĺıngua Portuguesa;
Pedagógico 2) Matemática

Cultura, 1) Artesanato; 2) Iniciação Musical/Banda/Canto Coral;
Artes 3) Cineclube; 4) Dança; 5) Desenho; 6) Educação Patrimonial;

7) Escultura/Cerâmica; 8) Leitura; 9) Pintura;
10) Teatro/Práticas Circenses

Esporte, 1) Atletismo; 2) Badminton; 3) Basquete; 4) Futebol;
Lazer 5) Futsal; 6) Handebol; 7) Natação; 8) Tênis de Campo;

9) Tênis de Mesa; 10) Voleibol; 11) Vôlei de Praia;
12) Capoeira; 13) Xadrez Tradicional e Xadrez Virtual;
14) Judô, Karatê, 15) Luta Oĺımpica; 16) Taekwondo;
17) Ginástica Ŕıtmica.

Fonte: Adaptação dos pesquisadores, dados em Brasil/MEC (2016).

O retrocesso para a Educação do Campo é evidente ao Manual do PNME por nem

considerar as especificidades do espaço, das escolas e das populações, e ao longo do docu-

mento Manual (BRASIL/MEC/SAEB, 2016) se reportar as escolas rurais e apenas se referir

as mesmas para mencionar os valores a serem dispensados para ressarcimento dos moni-

tores. O Programa que mesmo com cŕıticas representava esperança no fortalecimento de

outra escola do campo, agora descaradamente apresenta-se como uma reedição da esco-

larização urbana e neoliberal destinadas aos pobres e vulneráveis da terra. O Caderno de

Orientações Pedagógicas (2017), nem menciona escolas do campo, educação do campo,

escolas rurais ou educação rural. Esse silêncio, propositalmente, mascara as intenções de

manterem as populações camponesas marginalizadas e culturalmente dependentes.

Enquanto proposta, o Programa com as orientações de 2014, representava a espe-
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rança de construção de uma escola popular do campo, mesmo tendo suas contradições

da prática vivenciada nas escolas, tais como os processos de escolhas das atividades, a

escolha dos monitores que iriam desenvolver as oficinas, a formação desses sujeitos para

compreender o contexto da escola e da Educação do Campo, a aceitação por parte dos

demais profissionais da escola, a integração curricular e das diferentes atividades. Esse

campo de contradições entre as orientações de um Programa governamental e as práticas

vivenciadas nas escolas é fundamental para que possamos compreender a inserção do Pro-

grama nas escolas e seus impactos para a real desestabilização das estruturas e processos

de escolarização alheios aos seus sujeitos. Conforme alerta Lima, que analisou o PME

antes de sua reformulação:

Entretanto é preciso pontuar o quanto o esboço de orientações pedagógicas do
PME ainda é insuficiente para a construção efetiva de uma proposta pedagógica
de educação integral em direção à construção de uma Escola do Campo pautada
pelos prinćıpios da Educação do Campo e da Educação Omnilateral. E nesse
sentido, para essa construção, é preciso mais do que um programa indutor de
educação integral financiado pelo MEC - é preciso que os prinćıpios da Educação
e da Escola do Campo já estejam plantados e cultivados na rede de profissionais
e educadores, sensibilizados e formados para construção desse projeto coletivo
entre escola e comunidade (LIMA, 2016, p. 83).

Provavelmente, após a reformulação a análise de Lima seria ainda mais veemente,

mas considerando apenas o peŕıodo anterior a reformulação, ponderamos que para a con-

cretização de qualquer prinćıpio de um Programa é necessário mais que uma equipe com-

petente e compromissada para sua formulação, é necessário investir na formação com a

propagação das diretrizes e fundamento de suas ações, o que o PME não teve tempo de

existência suficiente para promover a descentralização das ações de formação da comuni-

dade escolar e a consciência de sua importância.

Como estratégia de formação paralela e preenchendo as lacunas deixadas pela gestão

educacional local, temos como referência nacional para formação em Educação Integral o

Grupo TEIA, da UFMG, que desempenha papel importante no processo de formação dos

educadores populares do PME, com suas várias ações de formação e difusão da Educa-

ção Integral com as contribuições nas discussões sobre “Cidade Educadora”, “Territórios

Educativos”, “Curŕıculo Integrado”. Encontramos também no Grupo TEIA os Projetos de

Pesquisa em andamento: “Observatório da Educação Integral”, existente desde 2013, e o

“Programa Mais Educação: Impactos na Educação Integral e Integrada”, no qual encon-

tramos dispońıvel relatórios de impactos da implementação do Programa Mais Educação

até 2015, com resultados nacionais e por regiões do Brasil.

Mesmo com muitos aspectos na direção de uma proposta educativa popular para o

campo, o PME sofre várias cŕıticas, já que nenhuma proposta estatal em nosso contexto

pode romper com a lógica capitalista de formação, devido ao Estado brasileiro estar en-

gendrado em um contexto capitalista, não se espera que desde a macroestrutura poĺıtica se
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proponha processos de libertação e transformação das relações escolares e sociais, porém

o Programa e suas orientações até 2014 demostrava o esforço de construir uma proposta

autônoma para as escolas do campo, apresentando caracteŕısticas espećıficas para adesão

das escolas, e como vimos, sua reformulação em 2016 instaurou um retrocesso nas orien-

tações que potencializavam a materialização de uma proposta autônoma e popular para

as escolas do campo, principalmente porque os maiores desafios são vivenciados pelas pes-

soas que constroem os processos e, sem as devidas orientações e processos de formação,

nenhuma proposta pode ser concretizada tal qual foi idealizada.

4.4 O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS LOCALIZADAS

NO CAMPO MEDIANTE OLHAR DOS GESTORES

Para analisar a implementação do PME nas escolas do campo, já que não basta o

Programa prever atendimento espećıfico, mas garantir efetivação da proposta, realizamos

uma entrevista com a coordenadora municipal do Programa e aplicamos questionários com

os gestores escolares das nove (09) escolas municipais localizadas no campo de Ipanguaçu-

RN, com o objetivo de verificarmos a implementação das ações do PME. A escolha de

aplicar questionários com as gestoras ocorreu mediante a possibilidade de analise global

da organização do Programa e dos impactos percept́ıveis no cotidiano escolar, no máximo

de escolas posśıveis, no caso as nove escolas que estão sob responsabilidade do munićı-

pio, o que inviabilizou a entrevista com os monitores. Embora a viabilidade maior para

garantir o máximo de informações das escolas fosse a aplicação de questionários com as

gestoras, não foi tarefa vivida sem dificuldades. A gestão das escolas durante o peŕıodo de

implementação do Programa nas escolas do campo, entre 2012 e 2013, e a aplicação do

questionário, em 2017, foi bastante dinâmica, com mudanças de gestão constantes, além

disso, as interrupções das atividades do Programa a cada ano fazem com que se perca

a dimensão de continuidade de ações, aliada a rotatividade dos monitores e a reformu-

lação do Programa, que como veremos, os gestores não se mostram conscientes sobre os

impactos poĺıticos e pedagógicos, e as informações fornecidas ficaram restritas as ações

implementadas em 2017. Todos esses fatores prejudicaram a construção de uma diagnose

mais abrangente sobre a implementação do Programa nas escolas do campo do munićıpio

de Ipanguaçu.

A entrevista com a coordenadora do Programa Mais Educação do Munićıpio de

Ipanguaçu foi realizada em março de 2016. A coordenadora assumiu a função na gestão

municipal de educação desde o ano de 2009 e tem assumido as funções de coordenação

das escolas do campo, do Programa Mais Educação e do Censo Escolar Municipal. A

coordenadora foi uma das representantes da secretaria de educação a participar do curso de

Extensão em Educação do Campo promovido pelo Grupo de Pesquisa Coletivo Terres, em

2014, e antes de assumir a função na gestão municipal era professora na escola localizada

na comunidade Luzeiro - Ipanguaçu. Sua formação é em Pedagogia pela Universidade
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Estadual do Rio Grande do Norte. Como se pode notar, a coordenadora vem acumulando

funções na gestão municipal, fato recorrente na região Nordeste de acordo com o Relatório

sobre a implantação do PME no Nordeste, promovido pelo projeto do Grupo TEIA -

UFMG, “Programa Mais Educação: Impactos na Educação Integral e Integrada”, essa é

uma condição encontrada com frequência entre as coordenadoras do PME nas secretarias

municipais de educação:

No que diz respeito à atribuição de coordenar outros programas, verifica-se que
uma caracteŕıstica predominante entre os coordenadores do PME, na Região
Nordeste, é a do acúmulo de funções, visto que 33 (54,1%) dos 61 responden-
tes também exercem a mesma função em outros programas da Secretaria de
Educação (BRASIL/MEC/SEB, 2015, p. 21).

Um fato preocupante pela sobrecarga de trabalho e que pode representar uma das

dificuldades das gestões municipais para desenvolver propostas mais fecundas nas escolas,

porém, por contradição, pode derivar ações mais integradas entre diferentes programas da

gestão municipal, dependendo muito da formação e sensibilidades dos que assumem tais

funções, elemento provocador encontrado não apenas na gestão espećıfica de Ipanguaçu,

mas em todo Nordeste.

Consideraremos algumas das questões do roteiro de entrevista para análise, aquelas

em que a entrevistada revelou mais informações e com maior relevância para discussão

em tela, principalmente se referindo a Educação do Campo e a implantação do PME

nas escolas do campo. A primeira questão que destacamos trata do compromisso com a

Educação e Escola do Campo pela posição que ocupa na gestão educacional: “Como você

vê a Educação do Campo?”. Segue o posicionamento da coordenadora Barbalho:

A educação do campo pra mim, tem me ensinado muita coisa. Além da minha...
meu aprendizado, né? Que eu carrego de origem, de ser filha de agricultor de
ter morado a minha vida inteira é...em comunidades rurais, estudado em es-
cola rural, com todas as limitações, dificuldades. Onde muitas vezes o professor
era professor, o diretor da escola, era o ASG, a merendeira... E assim, eu fui
aprendendo a valorizar cada vez mais, é... a escola a qual eu estudei, a qual
eu trabalhei, e que hoje eu ainda vejo muito das pessoas que sai dessa comu-
nidade, que eu nasci e me criei que é a comunidade do Luzeiro do munićıpio
de Ipanguaçu. É.. eu percebo que essas pessoas, muitas delas tem galgado, é...
alguns sonhos e tem conseguido realiza-los. né?! Sabendo que vem dessa escola,
que essa escola foi quem o valorizou, que essa escolinha que tá lá no campo
lutando pela sua sobrevivência, ela foi quem formou vários, e vários, e vários
de pessoas dessa comunidade, as quais eu tenho muito orgulho de ser de lá e
de fazer parte da vida de muitas dessas pessoas (BARBALHO, 2016).

Nessa fala destacamos o sentido de pertença e identidade com a temática e a valori-

zação da escola do campo e das pessoas da comunidade da qual ela se sente representar.

Nessa fala vemos que ela reconhece o histórico de resistência da escola para as popula-

ções do campo, desde a escola unidocente em que o professor tinha de assumir todas as
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funções pedagógicas, burocráticas e de apoio, e mesmo com algumas parcas conquistas

essa escola luta pela sobrevivência. Destacamos a fala da coordenadora pelo compromisso

demostrado ao falar de forma espontânea sobre o significado da escola para a formação

de pessoas, mesmo que ainda ressalte a sáıda de pessoas da comunidade em que nasceu

como uma realização. E a coordenadora complementa:

A Educação do Campo, ela precisa e deve ser valorizada, ne? é, dentro das
poĺıticas de educação do campo. A educação do campo precisa ser vista com
bons olhos, pelos nossos poĺıticos, por quem gera as leis e as faz serem cumpri-
das. Porque, é onde está a maior carência. Carência de prédios, carência né? de
estrutura f́ısica mesmo, porque são escolas que, é muitas vezes não comporta o
número de alunos, que é preciso fazer, pegar casas ou prédios vizinhos e torna-
los como anexo dessas escolas, para que ela tenha condições de receber os alunos
nos turnos, matutino e vespertino, que são os horários que ela funciona. Então,
nosso munićıpio também ainda não desenvolve 100% (cem por cento). Preci-
samos, valorizar mais, precisamos aprender mais. Nossos professores precisam
aprender mais sobre educação do campo, para poder valoriza-la cada vez mais.
Porque, grande parte dos nossos professores eles vem de outras cidades, vem da
zona urbana. Então, eles não tem o sentimento de pertencimento dessa comuni-
dade, de pertencimento dessa cultura, pertencimento desse povo. E ai, a gente
percebe que a educação do campo com isso também é prejudicada. Porque,
esses professores eles vem na comunidade da sua aula, vai embora e as pessoas
que moram lá, que vivem lá, é ficam lá. né? Sozinhos. Muitas vezes buscam
apoio e não tem. Então, a educação do campo ela precisa ser melhor vista, que
tenha melhores investimentos para que a gente possa ter bons resultados e seja
bem fortalecida (BARBALHO, 2016).

É evidente que a coordenadora, embora esteja na gestão municipal, não mascara as

dificuldades que a escola do campo ainda enfrenta: de estrutura f́ısica, de não comportar

os alunos atendidos, a consciência da fragilidade na formação dos professores na temática

da educação do campo, avançar na questão da identidade e compromisso docente com

as comunidades atendidas, compromisso de quem faz as leis e implementa as poĺıticas

públicas, e a melhoria nos investimentos.

Esses pontos elencados pela coordenadora são cruciais na gestão das escolas do

campo e não se apresentam como novidades, infelizmente ainda temos de conviver com

esses dilemas postos ao contexto educacional do campo e sua superação também não

será uma doação estatal, principalmente em tempos de retomada patente dos prinćıpios

neoliberais na gestão educacional. Sobre as ações da gestão municipal em direção ao

fortalecimento da Educação do Campo, a coordenadora ressalta:

O munićıpio de Ipanguaçu especificamente não tem um... um... um... um pro-
jeto de formação especifica, diretamente para a educação do campo. Dentro
das formações que acontecem nas escolas, durante os planejamentos pedagógi-
cos, durante a jornada pedagógica de cada escola, é que são inseridos alguns
temas que pode ajudar aos professores e aos demais funcionários da escola a se
inteirar e abraçar alguns projetos, como o projeto... O programa de educação
em tempo integral. Mas, fazemos uma ressalva que, é impor... que é o mı́nimo
que está sendo feito. Precisamos é, ter em pauta esse projeto de formação né?
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Especifica. Tendo em vista que todas as escolas do munićıpio é... é..., tem edu-
cação em tempo Integral. É, o nosso munićıpio ele tem avançado lentamente na
questão de educação do campo, né? E, por quê? Porque, pouco tem sido feito
na questão da formação dos professores a qual estão inseridos nessas escolas.
A gente precisa fortalecer mais, é... discutir mais, trazer mais à frente do palco
essa discussão. Nós temos hoje, no munićıpio uma grande parceria com o IF
através da professora M.P. que, desenvolve um trabalho de pesquisa, né? Com
os alunos de graduação do curso de informática e principalmente do curso de
qúımica o qual ela é professora. E ai, ela tem... e ela tem, contribúıdo muito
com o munićıpio de Ipanguaçu, é... na discussão de educação do campo, né?
É, esse trabalho tem chegado até as escolas, onde 2 (duas) escolas tem sido
beneficiadas diretamente com o projeto de pesquisa e a gente está abrindo o
espaço né? da secretaria de educação e das escolas para que esse grupo de pes-
quisa o qual é coordenado pela professora M., que eu me orgulho de fazer parte
dele também. Estamos indo as escolas, né? É, conversando com as pessoas das
escolas propondo a construção do projeto poĺıtico pedagógico, para que seja
discutido nas escolas é... e inserido a educação do campo. Então, o munićıpio
tem avançado, tem avançado pouco. Mas, tem feito alguma coisa. Então, é...
a gente, eu enquanto coordenadora da pasta, desejo imensamente que essa dis-
cussão seja é, impregnada em todas as pessoas que assim, o povo sinta-se, né?
É... sinta o desejo de participar, e de colaborar. (BARBALHO, 2016).

Pelo relato da coordenadora, percebemos que o munićıpio avançou muito pouco em

relação a implementação de propostas espećıficas para as escolas do campo, pois não

houve o cuidado em estabelecer diretrizes municipais para orientar as ações das escolas,

nem acompanhamento, visto que como ficou evidente durante o curso de Extensão em

Educação do Campo, em 2014, houve uma unanimidade em declarar que os Projetos

Poĺıtico-Pedagógicos das escolas não consideram a identidade da escola do campo, fato

que a coordenadora ressalta também em sua fala.

A coordenadora também menciona entre as ações os projetos em Educação do

Campo desenvolvidos pelo grupo de Pesquisa Coletivo Terres, que atua no IFRN, como

um dos parceiros municipais na disseminação de uma outra consciência em relação a Edu-

cação do Campo. A abertura da secretaria para as ações do Grupo de Pesquisa Coletivo

Terres é evidente, além do apoio para eventos, projetos desenvolvidos nas escolas, fomos

convidados durante duas jornadas pedagógicas seguidas, em 2016 e 2017, a refletir junto

aos professores temáticas relativas a Educação do Campo. Porém, a função de uma gestão

municipal é ter mais do que abertura a instituições parceiras, mas ser protagonistas de

ações de incentivo a construção de uma Educação do Campo e que forneça o subśıdio

necessário para que as escolas construam seus percursos formativos em diálogo com a

realidade local, porque um Grupo de Pesquisa pode desenvolver apenas ações pontuais,

que não se tornam poĺıticas públicas.

Outro aspecto que destacamos no relato é que a coordenadora enxerga no PME uma

esperança de construção de uma educação diferenciada ao contexto vivenciado nas escolas,

pelo Programa propor atividades diferentes e por tornar posśıvel a inclusão de temáticas da

educação do campo espećıficas nas pautas das formações de professores, da qual a mesma

é responsável a cada ano de implementação. Não obstante, concordamos que o PME
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exerce papel importante para diminuir as desigualdades educacionais, principalmente no

Nordeste brasileiro, em que o contexto de vulnerabilidade social é um dos maiores do páıs

e onde o PME teve maior implementação nas escolas, xomo encontramos no Relatõrio

sobre o mapa da jornada ampliada (BRASIL/MEC/SAEB, 2015):

a Região Nordeste recebe a maior parte dos recursos do programa de transfe-
rência de renda, o Bolsa Famı́lia. No âmbito de 13,5 milhões de famı́lias be-
neficiadas, sete milhões de famı́lias, ou 50,8%, estão no Nordeste. Os dados de
escolaridade também reforçam o quadro de vulnerabilidade da Região. Do con-
tingente de analfabetos no Brasil, 53,4% vivem no Nordeste, segundo o Censo
de 2010. Existem mudanças em curso, visto que, analisando apenas o percen-
tual de analfabetos da Região, em 2000, era de 24,6% e diminuiu para 17,6%,
em 2010 (IPEA, 2011). Em pesquisa realizada pela Fundação Joaquim Nabuco

(FUNDAJ/2007) em munićıpios do Nordeste com menores Índices de Desen-
volvimento da Educação Básica (Idebs), constatou-se que, de 2.886 pais (ou
responsáveis) entrevistados, a escolaridade média era de 6,5 anos e 15% deles
estão dando continuidade aos estudos. Grande parte dos entrevistados (58,0%)
declarou que não trabalha, e 76,0% deles são atendidos pelo Programa Bolsa
Famı́lia. Essas informações reforçam a relação entre vulnerabilidade e escolas
públicas.

[. . .] Nesse contexto, o Programa Mais Educação no Nordeste tem uma atua-
ção potencialmente importante para a ampliação das oportunidades educativas
(BRASIL/MEC/SEB, 2015. p. 15-16).

Conforme o Relatório sobre a implantação do PME no Nordeste, promovido pelo

projeto do Grupo TEIA - UFMG, “Programa Mais Educação: Impactos na Educação

Integral e Integrada”, destaca-se que o PME no Nordeste representou mais do que a

jornada educacional ampliada na escola, mas a esperança de transformação da escola e

de ampliação das oportunidades educacionais, devido aos desńıveis sociais vivenciados

por nossa população, além da ampliação dos conteúdos, atividades, tempos e espaços de

aprendizagem, reforçando a concretização do proclamado direito à educação.

Sobre a organização das ações do Programa, a coordenadora relatou que o munićıpio

segue as orientações do Manual, fazendo a escolha de quatro atividades por escola, que

os monitores se inserem por meio de trabalho voluntário, recebendo apenas a ajuda de

custo para deslocamentos, de acordo com a os valores estipulados pelo Programa, não

havendo nenhuma outra contrapartida municipal, exceto pelo transporte escolar, segundo

a coordenadora:

O financiamento é também do governo federal, com a contribuição do governo
municipal. Porque o governo federal financia é, a merenda, o monitor e o mate-
rial para ser trabalhado. E o governo municipal ele é, contribui ne? É... com o
transporte escolar para deslocar esses alunos das comunidades que são atendi-
das em escolas diferentes, em horários inversos. Então o munićıpio é responsável
pelo transporte desse aluno. Nós temos, duas rotas a mais por causa do Pro-
grama e contribui com é... o pessoal de apoio, né? O pessoal de apoio que dá
suporte ao Programa (BARBALHO, 2016).
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Notamos que em relação ao financiamento o munićıpio de Ipanguaçu contribuiu par-

camente, garantindo apenas o deslocamento de monitores e alunos, acrescentando duas

rotas ao itinerário diário. Porém, mesmo parco, o financiamento adicional do munićıpio

corrobora os dados de implementação do PME no Nordeste, em que as 55,8% das coor-

denadoras municipais afirmaram haver financiamento adicional do munićıpio ou estado

para implementação das ações do Programa. Um ı́ndice curioso é que das coordenado-

ras do Rio Grande do Norte que responderam a pesquisa todas (100%) afirmaram haver

destinação de recursos adicionais do munićıpio ou estado para implantação do PME. Em

Ipanguaçu-RN a coordenadora afirma ter sido o transporte escolar, mas nos demais es-

tados do Nordeste, a destinação recorrente para esse financiamento foram: reforma nos

espaços escolares, pagamento de pessoal, alimentação, consertos e manutenção de equipa-

mentos. O item transporte escolar não foi respondido pelas coordenadoras do Rio Grande

do Norte. Mesmo todas tendo afirmado a destinação de recursos adicionais, os ı́ndices do

Rio Grande do Norte são os mais baixos da região Nordeste, tendo como referência as

respostas das coordenadoras sobre a destinação dos recursos adicionais, temos a Tabela

13.

Tabela 13 - Destinação de Recursos Adicionais para o PME.

Destinação de Média - BR Media - NE Média - RN
recurso adicional

Reformas de 70,1% 68,0% 33,3%
espaços escolares

Pagamento de pessoal 68,1% 64,0% 33,3%

Alimentação 65,3% 64,0% 66,7%

Consertos e manutenção 59,7% 60,0% 33,3%
de equipamentos

Fonte: dados do Relatório Programa Mais Educação: Impactos na Educação Integral e Integrada - Região
Nordeste (BRASIL/MEC/SEB, 2015).

Os dados apresentados pelo Relatório reforçam a fala da coordenadora, evidenciando

que embora houvesse destinação de recursos adicionais para implementação do PME,

esses ficaram abaixo de um ı́ndice desejável, principalmente, se considerarmos as médias

nacionais e regionais.

O financiamento é apenas um dentre tantos dilemas enfrentados pelas poĺıticas de

educação, independente da modalidade. Entretanto, quando essa poĺıtica não está conso-

lidada ainda padece de instabilidade institucional ampliada, por não haver provisão no

recurso municipal ou estadual para fomentar ações, como é o caso da Educação Integral

e dessas para escolas do campo.
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A respeito de uma avaliação da implantação do PME nas escolas do campo a coor-

denadora declara:

A minha avaliação sobre a implantação da educação em tempo integral nas es-
colas localizadas no campo, foi positiva. Ela veio ajudar nossos alunos, ne? A ter
um conhecimento maior, a ter sua formação humana mais valorizada, ele vem
despertar em nossos alunos a competências e habilidades de cada um, tendo em
vista que cada um de nossos alunos, de nosso alunado ele dispõe de um... é...
uma caracteŕıstica especifica, né? Uns gostam mais de futebol, outros gostam
mais de música, outros do artesanato e por vai. Então, veio valorizar a cultura
de cada comunidade, veio valorizar é, o conhecimento popular, ne? Da própria
comunidade. Quando eu me refiro a esse tema eu falo especificamente com a
comunidade de Picada que, escolheu uma oficina chamada é... Brinquedos e Ar-
tesanatos Popular. Então, todas as crianças que participam do Mais Educação,
todos os idosos que pode contribuir com a cultura da comunidade participam,
ne? E valoriza cada vez mais esse conhecimento que vem de longo tempo, é
dos quilombolas, que vem uma tradição. Então, isso é uma valorização para as
pessoas. Então eu, considero positivamente a educação de tempo integral nas
escolas do campo, no munićıpio de Ipanguaçu (BARBALHO, 2016).

A coordenadora reforça a importância do Programa como elemento que fortalece a

formação humana e as várias dimensões e habilidades, incluindo as preferências dos alunos

e das comunidades. O PME ao deixar a escolha livre de um reportório amplo de atividades

permite uma satisfação das necessidades formativas de cada grupo. Um dos aspectos que

pode ser um complicador nesse processo é a forma pela qual cada uma dessas atividades

é escolhida, se consultando a comunidade escolar e de entorno ou por pessoas ou grupos

ligados direta ou indiretamente a escola, por interesses diversos, que não coletivos ou de

valorização da realidade local. Em atendendo as necessidades da comunidade, o PME

garante a atenção e valorização da cultura local, premissa básica da Educação do Campo

e que corresponde a uma das matrizes de formação nessa perspectiva.

Para exemplificar a coordenadora cita a escola da comunidade de Picadas, em que

uma das escolhas foi a de Brinquedos e Artesanato Popular, ministrada por uma pessoa

da comunidade, ligada a Associação dos Artesãos da Carnaúba e que fazia o v́ınculo das

ações da oficina com as mulheres e práticas de artesanato da Associação, evidenciando a

possibilidade de concretização de prinćıpio de Educação do Campo através das ações do

Programa Mais Educação, tais como: relação escola - comunidade; interação entre saberes

escolares e populares; valorização da cultura local; trabalho coletivo; economia solidária.

Prinćıpios que compõem o que Arroyo (2012) destaca para as escolas do campo a relação:

TERRA, CULTURA e TRABALHO.

Porém, muitas são as condições e resistências com o PME e para concretização de

uma educação de caráter popular para as populações do campo. Diante disso, questio-

namos a coordenadora sobre as resistências em relação a concretização do Programa em

escolas do campo.
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Encontramos resistências sim! Porque, quando as pessoas não conhece elas fi-
cam é... meio desconfiada, não dão credibilidade, não participam como deveriam
participar. Os alunos que participam do Programa Mais Educação, na maioria
das vezes não são tratados pelos professores das escolas como alunos da escola.
Ne? O aluno está na sala de aula regular pela manhã quando ele chega no turno
da tarde, pra desenvolver as suas atividades dentro das oficinas eles são trata-
dos como alunos do Mais Educação. E do mesmo jeito o turno vespertino, ne?
Quando as crianças chegam no turno matutino. Então é um desligamento que
é feito dessas crianças como que elas não fizessem mais parte daquela escola,
como que o programa não estivesse inserido naquela escola. Então, a resistência
dos próprios professores em abraçar, em ajudar, em contribuir com os moni-
tores ainda é muito grande. Então, é a principal resistência que eu encontro
no munićıpio. É, a própria escola que executa o programa muitas vezes por
executar. Mas, que não ver, não tem aquele olhar ainda que o olho brilhe pra
que possa fazer melhor, melhor e melhor (BARBALHO, 2016).

A fala da coordenadora se remete a resistência da implementação do Programa

nas escolas, destaca a desarticulação das atividades, da não aceitação dos professores em

relação aos monitores, do não reconhecimento dos próprios alunos do turno inverso de

atividades. Então, se é desafiador imprimir uma identidade do Programa na escola como

ação permanente e intŕınseca as finalidades formativas da instituição, mais dif́ıcil ainda

é pensar no compromisso das pessoas em desenvolver práticas de autonomia popular, de

emancipação das comunidades quando a própria ação é desenvolvida por meio de Pro-

grama, com financiamento incerto e reduzido para alcançar sua finalidade, sem formação

consolidada para os profissionais e com inserção na escola de forma precarizada, pelo vo-

luntariado. Com tantas variáveis é realmente dif́ıcil ver o ‘olho brilhar’, fazer com que a

escola se sinta pertencer a sua comunidade e desenvolva práticas de pertencimento, de

formação humana e integral.

Mesmo assim, é evidente o caráter perturbador da ordem institucional que o PME

provoca, pelas atividades que propõe, pelos espaços e tempos que ocupa e pelos novos edu-

cadores que insere no espaço escolar. Ao retomarmos aspectos da teoria das instituições

de Lapassade (2008), percebemos que a ordem institucional se fundamenta na burocra-

cia que manté m as rotinas estabelecidas e normatiza as ações das pessoas, dos grupos

dentro das instituições, com seu aparelho juŕıdico e poĺıtico, que também é pasśıvel de

modificação e está sob domı́nio do Estado, que lhe confere força de lei. Pela visão da

coordenadora municipal, podemos analisar que o PME, contraditoriamente, surge com

elemento colocado às instituições pelo Estado, como elemento perturbador, tensionador

da cultura escolar, das organizações e dos grupos, porém ainda está no ńıvel do grupo,

como pessoas juntas com objetivos seriados, e não atingiu a profundidade e mobilização

necessária, fazendo o Programa passar do grupo à organização, pessoas em fusão com ob-

jetivos comuns, com práxis coletivas em que cada sujeito é mediado e mediador. Por isso,

mesmo sendo proposto pelo Estado, também não se coloca como institúıdo em sentido

pleno, pela sua instabilidade. Assim, analisar o PME nos faz partir de um ‘não-lugar’

institucional, devendo ser fortalecido no grupo, para que venha a pressionar a escola com
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caracteŕısticas instituintes, concorrendo com estruturas excludentes institúıdas.

Para ampliar a visão sobre a implantação do PME nas escolas, além da entrevista

com a coordenadora municipal do Programa, buscamos confrontar as informações e ouvir

dos gestores a percepção de como o Programa se insere na dinâmica das escolas locali-

zadas no campo. As questões foram sobre a implantação do Programa Mais Educação

e seus posśıveis diálogos com a Educação do Campo. Foram consultados por meio de

questionários, nove (09) gestores, das nove (09) escolas do campo municipais. De modo

geral, as gestoras demostraram apreensão em responder questões sobre o Mais Educação,

algumas recorreram a documentos recebidos e afirmaram não haver muita segurança para

responder sobre o Programa, por medo de informar dados errôneos ou, simplesmente, por

não acompanhar o desenvolvimento do Programa como gostariam. Esse fato foi curioso e

nos revela que a ausência de segurança nas respostas mostra um v́ınculo muito delicado

entre a gestão escolar e as ações educativas relativas ao Programa. Preocupa-nos o fato do

gestor para as escolas do campo ser a figura que articula as ações do Programa com as ati-

vidades regulares da instituição, e se esse hesita em responder ou demonstra insegurança,

inferimos que essa articulação ou não ocorre ou ocorre de modo fragilizado.

Vejamos a Tabela 14 do perfil dos profissionais e das escolas.

De acordo com a Tabela 14 , os dados nos mostram que dentre o grupo de nove

gestores, apenas dois (02) são contratados e sete (07) são do quadro permanente do mu-

nićıpio, o que garante uma inserção mais estável no trabalho e na gestão das atividades.

Quanto a formação, os gestores todos tem formação superior, o que é compat́ıvel com o

rege a legislação educacional para o exerćıcio da docência e do cargo de gestão escolar.

Em relação ao perfil das escolas, atendem nove comunidades das mais de trinta existentes

no munićıpio. São de Ensino Fundamental, sendo: 4 dedicadas a primeira fase, com uma

dessas desenvolvendo a modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA); 5 dedicadas

a primeira e segunda fase, com uma desenvolvendo a modalidade EJA. No total são 1658

alunos matriculados, com maior escola em número de matriculas sendo a de Tabuleiro

Alto, com 313 matŕıculas e a menor, a de Luzeiro, com 42 alunos matriculados. A média

de matŕıculas no munićıpio é de 184,22 nas escolas do campo.

Embora a implantação do PME nas escolas do campo em Ipanguaçu, tenha ocorrido

entre 2012 e 2013, as respostas sobre o ińıcio das atividades em cada escola foi contraditório

aos dados fornecidos pela Secretaria Municipal em 2013. Dos nove gestores cinco (05)

consideraram como ano de referência o ano de 2017, como fase mais recente de implantação

de nova etapa do PME e os demais variaram um para cada ano: 2012, 2013, 2014 e 2015,

podendo demonstrar que cada um se reporta ao ińıcio das atividades do PME na escola

a partir do ińıcio de sua gestão, fato que restringe o alcance de nossa análise.

Com relação ao atendimento do PME nas escolas localizadas no campo temos os

seguintes dados, partindo da Tabela 15:

Os dados da Tabela 15 demonstram que há um esforço no atendimento a ser realizado
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Tabela 14 - Perfil dos gestores e escolas do campo municipais - Ipanguaçu/RN

Ident. Vı́nculo Formação Escola Comunidade Modalidades Mat.

A Concurso Pós- Francisco Ĺıngua Ens. 150
Graduação Targino de Vaca Fund. I

Nobre

A Concurso Pós- Francisco Ĺıngua Ens. 150
Graduação Targino de Vaca Fund. I

Nobre
B Concurso História Antonio Luzeiro Ens. 42

(em curso) Leandro Fund. I
de Lima
Júnior

C Concurso Pedagogia Francisco Pataxó Ens. 224
Florêncio Fund.

Lopes I/II
D Concurso Pedagogia Nelson Picadas Ens. 236

Borges Fund.
Montenegro I/II/EJA

E Concurso Pedagogia Manoel Japiaçu Ens. 236
Ivo Fund. I 45

Ribeiro
F Concurso Matemática Adalberto Tabuleiro Ens. 313

Nobre de Alto Fund.
Siqueira I/II

G Contrato Geografia Cećılia Nova Ens. 80
Pereira Descoberta Fund.

dos Santos I/EJA
H Concurso Pedagogia Julieta Arapuá Ens. 281

Moura Fund.
Souza I/II

I Contrato Biologia Francisco Pedrinhas Ens. 287
Soares Fund.
COsta I/II

Fonte: Sistematização do pesquisador (2017).

com um público maior que a metade das matŕıculas totais de cada escola, exceto as que não

responderam. O total de atendimentos pelo que foi informado é de 743, mas duas escolas

não informaram o número de alunos atendidos, assim o número apresentado torna-se

incompleto. Das refeições vemos que todas as escolas oferecem ao menos um lanche, ou

dois lanches e almoço. Analisando esse dado espećıfo vemos o Gráfico da Figura 27.

A alimentação fornecida é um qualificador do Programa, que consegue oferecer al-

ternativas a “insegurança alimentar” persistente no Nordeste Brasileiro, principalmente,

ao considerarmos os números divulgados pela Articulação do Semiárido Brasileiro (ASA)
10 relatando que mais da metade da população brasileira em extrema pobreza, 59,1%,

encontra-se no Nordeste. Assim, como ao pensarmos em uma escola popular, que lute con-

10Notas dispońıveis no sitio eletrônico da ASA: http://www.asabrasil.org.br/noticias?artigo id=9073,
acesso em nov. de 2017.
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Tabela 15 - Atendimento do PME escolas do campo municipais - Ipanguaçu/RN

Ident. Escola Mat Atend. PME Refeições
A Francisco 150 110 1 Lanche

Targino
Nobre

B Antonio 42 28 2 Lanches
Leandro 1 Almoço
de Lima
Júnior

C Francisco 224 107 2 Lanches
Florêncio

Lopes
D Nelson 236 - 2 Lanches

Borges 1 Almoço
Montenegro

E Manoel 45 35 2 Lanches
Ivo 1 Almoço

Ribeiro
F Adalberto 313 - 1 Lanche

Nobre
Siqueira

G Cećılia 80 50 2 Lanches
Pereira

dos Santos
H Julieta 281 180 1 Lanche

Moura
Souza

I Francisco 287 233 1 Lanche
Soares
Costa

Fonte: Sistematização do pesquisador (2017).

tra as desigualdades e a colonização poder-saber arraigada em nossa sociedade, podemos

desconsiderar o tamanho desafio da “insegurança alimentar” vivida por essa população?

Aliás, o nome pomposo que caracteriza o contexto dos ‘esfarrapados do mundo’, para lem-

brar Freire, em Pedagogia do Oprimido, não vivem o termo ‘insegurança alimentar’, mas

escancaradamente, sem as armadilhas discursivas dos burocratas, sem máscaras, vivem a

fome, como consequência da exploração e expropriação máxima sobre subalternizados 11.

Na dissertação de Lima (2016), como um dos pontos positivos do Programa citados

pelos sujeitos da pesquisa, aparece a alimentação:

Já em relação aos pontos positivos, tanto a professora de Artes como o ex-
diretor evidenciam a questão da melhoria da qualidade da alimentação e o
oferecimento de três refeições diárias, o que garante uma alimentação equili-
brada e de qualidade, principalmente, para alguns estudantes que passam por
reais necessidades e não têm a garantia dessa alimentação em casa (LIMA,
2016, p. 154).

11A respeito da cŕıtica ao termo insegurança alimentar, ver ensaio sociológico do argentino Martin
Caparros, A Fome, 2016.
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Figura 27 - Refeições oferecidas.

Fonte: Sistematização do pesquisador, 2017.

O destaque para a importância da alimentação fornecida pelo PME também aparece

no Relatório da implantação do Programa no Nordeste (BRASIL/MEC/SEB, 2015). Ao

organizar os dados sobre as refeições oferecidas pelas escolas com atendimento do PME

no Nordeste chegaram a Tabela 16

Tabela 16 - Oferta de Alimentação nas escolas PME - Nordeste

Fornecimento Média - BR Média - NE Média - RN
Alimentação
Lanche da tarde 93,8% 95,1% 66,7%
Almoço 86,8% 78,7% 100%
Lanche da Manhã 79,5% 95,1% 100%

Fonte: Dados do Relatório Programa Mais Educação: Impactos na Educação Integral e Integrada - Região
Nordeste (BRASIL/MEC/SEB, 2015).

Ao compararmos a média Nacional, Regional e Estadual vemos que o munićıpio de

Ipanguaçu encontra-se em um patamar distante de fornecimento de alimentação escolar

satisfatória, já que em contraposição com a média Estadual, de 100% no oferecimento de

almoço, apenas 33% das escolas do campo no munićıpio atendem com almoço os alunos

do turno ampliado na escola pelo PME. E embora todas forneçam lanche, a maioria, 45%,

restringe apenas a um lanche por dia, não se tornando uma ação concreta na luta contra

a fome ou a precariedade alimentar.

Não por outro motivo, uma das lutas dos Movimentos Sociais do Campo é a sobe-

rania alimentar como tema a ser tratado pela educação. A soberania alimentar, diferente

do conceito concorrente adotado pela Organização das Nações Unidas (ONU) segurança

alimentar, trata não apenas do direito fundamental de todos ao acesso a alimentação, mas

do direito a escolha do tipo de alimento que quer consumir, da qualidade do alimento,

da não-toxidade e dos meios de produzi-lo, sem a dependência crônica dos alimentos in-

dustrializados e da produção do agronegógio (ALTIERI, 2010). Assim, vemos a soberania
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alimentar como debate e luta fundamental a ser incorporada nas ações e práticas de

educação integral em escolas do campo, pela conscientização a respeito da condição de

sulbaternizados, pelo direito a alimentação saudável e pelo direito de produzir, em seu

território, a diversidade de alimentos necessários a manutenção da vida saudável e feliz.

E os dados apresentados nos mostram distantes de atingir esse ideal.

Com relação a formação para ińıcio das atividades do PME, todas as respostas dos

gestores confirmaram ter acontecido um encontro com a coordenadora do Programa no

munićıpio e que esta foi a chamada formação que receberam, porém alguns criticaram a

formação por ter se restringido a um único encontro com repasse de informes e voltado

apenas para os gestores e não para toda a comunidade escolar e monitores. Conforme

relatos: “A formação mesmo era para acontecer, no entanto não houve esta formação

apenas alguns informes na semana de gestores” (Gestor C); “Não houve formação, apenas

encontro técnico (administrativo) para encaminhamento do Programa” (Gestor H).

Pelos relatos, a formação foi apenas um encontro realizado durante a semana dos

gestores municipais, em que informações sobre o funcionamento do Programa foi repas-

sado e sem a presença dos monitores. A ausência de ações de formação para entender a

proposta poĺıtico-pedagógica do Programa Mais Educação e a especificidade da educação

integral em escolas do campo é um elemento que dificulta a integração entre propostas de

escolarização autênticas e reprodução de uma escolarização urbana. Esse também foi um

desafio encontrado por Lima (2016) em sua pesquisa: “Além disso, outro ponto relevante

é a falta de formação espećıfica desses monitores para desenvolverem atividades pedagógi-

cas nas escolas, independentemente da área em que irão atuar, desde a capoeira, o teatro,

a dança” (LIMA, 2016, p. 58). De acordo com o Relatório (BRASIL/MEC/SEB, 2015),

a Região Nordeste apresenta dados bem diferentes do que foi informado pelos gestores

escolares de Ipanguaçu-RN. Vejamos Tabela 17.

Tabela 17 - Formação para o PME - Nordeste

Periodicidade Média - BR Média - NE Média - RN
Mensal 33,9% 29,5% 33,3%
Bimestral 16,4% 27,3% 66,7%
Trimestral 6,7% 11,4% -
Semestral 18,8% 11,4% -
Anual 5,5% 4,5% -

Font: Dados do Relatório Programa Mais Educação: Impactos na Educação Integral e Integrada - Região
Nordeste (BRASIL/MEC/SEB, 2015).

A Tabela 17 revela que as formações são continuadas, realizadas de forma mensal ou

bimestral, porém em Ipanguaçu-RN ocorreu anualmente, e como relatado, participando

apenas os gestores, não os monitores, e na forma de informes sobre a implementação das

ações anuais do Programa. Esse dado justifica o receio dos gestores escolares em responder
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questões sobre o PME e o alheamento demostrado em relação a sintonia entre as ações do

PME e a identidade das escolas do campo.

No que diz respeito aos monitores, os gestores relataram a existência de três a seis

monitores em cada escola, totalizando trinta e seis monitores informados, uma das escolas

não informou dados sobre os monitores, com as seguintes formações, conforme Gráfico da

Figura 28.

Figura 28 - Formação dos Monitores da escolas do campo Ipanguaçu-RN

Fonte: Sistematização do pesquisador, 2017.

Dos monitores que atuam nas escolas do campo do munićıpio de Ipanguaçu-RN,

temos pessoas com formação universitária, 36%, e educadores da própria comunidade,

64%. Esse dado é animador, já que a proposta do Programa visa fortalecer a relação

escola-comunidade, e a presença de dois terços dos monitores serem pessoas que moram

na comunidade demonstra um compromisso de dialogar com as possibilidades educativas

locais de valorização da cultura e do saber da comunidade. Esse perfil também é condizente

com o encontrado no Nordeste, pessoas com formação universitária e da comunidade,

porém de forma inversa, com presença maior de estudantes universitários ou com formação

completa, sendo maior que o número de pessoas residentes nas comunidades.

A possibilidade de inserção de educadores que residem na comunidade que o Pro-

grama permite é um dos elementos mais perturbadores da cultura escolar. Novos sujeitos

adentrando o espaço educativo, com outros saberes que não os sistematizados, provocam

novos formatos e novas configurações curriculares, exigem novas posturas da comunidade

escolar, novas relações e integrações a realizar. Porém a inserção dos novos sujeitos não

ocorre de forma harmônica e grata na escola, mas como elemento perturbador, pouco

aceito, valorizado e com precário espaço profissional, além da inclusão voluntária que é

algo, no mı́nimo, questionável.

A coordenadora do programa no munićıpio, como mencionado anteriormente, fala
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da não aceitação nas escolas desses novos sujeitos educadores. Durante a vivência do curso

de Extensão em Educação do Campo, no ano de 2014, foi recorrente a fala dos monitores

participantes de que não eram aceitos pelos professores da escola, que não se sentiam

à vontade para entrar na sala dos professores e fazerem o lanche juntos. Contudo, esse

dado é silenciado ou disfarçado pelos gestores escolares. Vejamos o que responderam pelo

Gráfico da Figura 29.

Figura 29 - Inserção/aceitação dos monitores nas escolas do campo em Ipanguaçu-RN

Fonte: Sistematização do pesquisador, 2017.

Chamou atenção o fato de 56% não ter respondido a essa questão, o silêncio demons-

trou que esse é um ponto dolorido e permanece no vácuo dialógico entre os profissionais

da escola, resultando de uma relação de poder, entre os considerados profissionais e os

voluntários da escola, que permanecem em silêncio por sua inserção precária, e a não

resposta dos gestores reforça a inferência de que não há um esforço para superação da

condição de subvalorização dos monitores.

Outros 33% dos gestores restringiram sua resposta a uma “boa aceitação”, sendo

incorporada nessa categoria as respostas com o foram “bem recebidos”. Há uma clara

fragilidade nas respostas, uma generalidade e brevidade na resposta que demonstra uma

tentativa de fugir do assunto, de responder para se livrar de uma obrigação e não se

comprometer com a resposta.

Por fim, a única resposta de inserção precária do monitor, para nossa surpresa, cul-

pabilizou os próprios: “Pode-se perceber que a inserção dar-se de forma precária, t́ımida,

ainda existe baixa frequência e pouca compreensão sobre o Programa” (Gestor I). A res-

posta nos reafirma a rejeição que os monitores sofrem no interior da escola, culpabilizando-

os por isso, por sua não compreensão do Programa e a baixa frequência. Mais uma vez

vemos que o PME, como um “não-lugar escolar”, tensiona a escola e seus grupos, mas

não consegue construir a ideia de comunidade educativa ou coletivo educativo, ou para

retormar o conceito de Lapassade (2008), passar do grupo à organização.
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Acerca das atividades desenvolvidas pelo PME, as gestoras se reportaram as atuais,

sem mencionar as que já foram desenvolvidas por outras edições do Programa. Também

demostraram confusão entre macrocampos e atividades, por isso elegemos as atividades

mencionadas para organizar na Tabela 18.

Tabela 18 - Atividades desenvolvidas no PNME nas escolas do campo de Ipanguaçu-RN.

Escola Atividade Espaços Espaços Espaços
Escolares Comunitários Privados

Francisco Targino Acompanhamento pedagógico; Sala de aula Quadra -
Nobre Futebol; esportes

Canto coral; Pintura.

Antônio Leandro Acompanhamento pedagógico; Escola - -
de Lima Júnior Dança; Atletismo;

Canto coral.

Francisco Acompanhamento pedagógico; Sala de aula Quadra da -
Florêncio Lopes Dança; Canto coral; Comunidade

Futsal.

Nelson Borges Acompanhamento pedagógico; Biblioteca; Associação -
Montenegro Horta; Artesanato; Sala de aula; de Moradores

Cineclube; Futebol. Pátio

Manoel Ivo Acompanhamento pedagógico; Escola - -
Ribeiro Horta; Arte corporal;

jogos.

Adalberto Nobre Acompanhamento pedagógico; Sala de aula; Centro de -
de Siqueira Artesanato; Canto coral; área externa vivência

Horta.

Cećılia Pereira Acompanhamento pedagógico; Sala de aula; Quadra de -
dos Santos Artesanato; Canto coral; esportes

Futsal.

Cećılia Pereira Acompanhamento pedagógico; Sala de aula; Quadra de Sala
dos Santos Artesanato; Canto coral; esportes alugada

Futsal.

Julieta Moura Acompanhamento pedagógico; Sala de aula; Quadra de -
Souza Judô; Canto coral; esportes

Ciclos de Leitura.

Francisco Soares Acompanhamento pedagógico; Escola Quadra de Sala
Costa Artesanato; Vôlei; Teatro. esportes alugada

Fonte: sistematização do pesquisador, 2017.

Embora a diversidade de atividades fosse considerável no PME, a redução dessa

oferta foi drástica com a reformulação 2016, o que pode ser verificado na distribuição das
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atividades por escola. Mediante o Quadro, percebemos que as atividades se repetem nas

escolas, mesmo sem considerarmos a atividade obrigatória de Acompanhamento Pedagó-

gico, vemos que as escolhas são praticamente as mesmas. Canto Coral é a atividade que

mais se repete nas escolas, estando presente em sete (07) das nove (09) municipais. Dos

jogos e esportes temos Futebol, Futsal, Vôlei, Judô. Da oficina de Agroecologia do PME

se mantem as três escolas, sendo duas as que desenvolvemos o Projeto de Pesquisa de

ampliação da horta escolar, entre 2015 e 2016, com financiamento do CNPq. A oficina de

agroecologia era marcada pela presença da horta na escola, porém apenas três escolas do

munićıpio desenvolveram essa atividade, fato relatado durante o curso de Extensão em

Educação do Campo, em 2014, em que os profissionais expuseram que, embora fosse ine-

gável a importância da horta na escola, é dif́ıcil manter e despertar nos alunos a vontade

de participar, já que reclamavam e não queriam contribuir na manutenção da horta por

causa da exposição ao sol.

A resistência das três escolas em manterem a horta demostra a vontade de construir

ações educativas que retratem a identidade do campo e demarquem o território educa-

tivo, que o Novo Mais Educação tende a dissolver, diluir em uma proposição homogênea

entre campo e cidade, e um retorno a educação integral clássica, privilegiando apenas

as dimensões da linguagem, da arte e dos esportes, perdendo-se nessa trama neoliberal,

a dimensão poĺıtica, já que com a reformulação do PME a possibilidade de buscar uma

outra consciência em relação ao trabalho do campo e a agroecologia é inviabilizada, pois

nem mesmo a atividade é prevista para o curŕıculo da ampliação da jornada escolar e

tende a distanciar os ideais de uma Educação Popular do Campo.

Ao ignorar a dimensão poĺıtica, a nova propositura do PNME desconsidera também

a tŕıade orientadora das atividades espećıficas da escola do campo: TERRA, CULTURA

e TRABALHO. Desconsidera a relação intŕınseca entre os modos de produzir a existência

dos grupos que compõem o campo, seus śımbolos e valores constrúıdos, seus os v́ınculos

sociais e suas formas de organização. Portanto, não apenas desconsidera as matrizes for-

madoras do trabalho e da identidade, mas também os espaços sociais, a relação escola e

comunidade.

Ao dissolver a importância da reconstrução dos significados dos espaços sociais temos

como resultado o uso social e pedagógico que as escolas municipais localizadas no campo,

em Ipanguaçu-RN, estão perpetrando. Na Figura 30, vemos a recorrência na fala dos ges-

tores dos espaços comunitários utilizados para realização das atividades do PME/PNME.

O gráfico da Figura 30 nos proporciona uma visão mais clara sobre os tipos de espaços

mais frequentes para o desenvolvimento das oficinas do PNME nas escolas do campo no

munićıpio de Ipanguaçu-RN. O espaço mais utilizado é a Quadra de Esportes, com 45%

das escolas desenvolvendo as atividades esportivas, porém, além do compartilhamento

do espaço de socialização e interação, não fica evidente a contribuição da escola para a

comunidade nesse uso comum do espaço, mas a comunidade que cede à escola seu aparelho
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Figura 30 - Espaços Sociais do PNME pelas escolas do campo - Ipanguaçu - RN

Fonte: sistematização do pesquisador, 2017.

público, estabelecendo uma relação utilitária entre escola e comunidade.

Uma contradição para o Programa é a existência de 33% das escolas que utiliza

apenas o próprio espaço escolar para desenvolver as atividades. Nesse caso, não apenas

há uma relação utilitária entre escola e comunidade, mas um isolamento escolar nas suas

possibilidades formativas. Por mais que a infraestrutura escolar seja suficiente para o

desenvolvimento de todas as atividades, o objetivo não é apenas aparelhar as escolas e

melhorar sua infraestrutura para atender aos alunos em tempo integral, mas proporcionar

uma outra relação com a comunidade e com os aparelhos públicos dispońıveis ou, na

ausência, com os locais de convivência coletiva. Porém, assistimos mais uma vez, a escola

fazendo seu papel tradicional de alhear-se das interações e dos espaços de entorno, nisso

não há novidade.

Outros 11% utiliza o Centro de Vivência da comunidade, que fica ao lado da escola e

faz com que os meninos nem circulem pela comunidade para chegar até o Centro, a relação

é tão utilitária quanto a de apenas usar a Quadra esportiva da comunidade. Nesses dois

casos, não há v́ınculo estabelecido, não há interação social, apenas o compartilhamento

do espaço que fica reservado para uso da escola.

E por fim, 11% utiliza a Associação de Moradores para desenvolver as atividades.

Nesse caso espećıfico, o único encontrado dentre as nove escolas, a relação entre escola

e comunidade aparece com v́ınculos mais orgânicos. As atividades desenvolvidas são de

artesanato e horta, em que os alunos vivenciam a prática das artesãs da comunidade que

utilizam como matéria prima a palha da carnaúba e cuidam da horta comunitária. Ao

estabelecer uma relação orgânica o fazer educativo retoma uma unidade da relação terra,

cultura, trabalho e educação, concretizando o que é preconizado por uma proposta de

educação integral em escolas do campo.

Em śıntese, os dados revelam que a questão do território educativo no PME ou

PNME não consegue ainda concretizar os ideais de integração, de participação e de cons-
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ciência dos novos espaços educativos e da relação escola e comunidade com inspirações

populares, tendo 56% de relação com outros espaços e com a comunidade realizado de

forma utilitária e 33% de isolamento escolar, totalizando 89% das escolas que não ressig-

nificaram os espaços comunitários, transformando-os em território educativos. Esses dados

revelam fragilidade na concretização do território educativo nas ações do PNME, mas que

também não tinha avançado mesmo antes de sua reformulação segundo cŕıtica de Silva e

Silva (2012):

Ao identificarmos três tipos de tratamento dado à problemática do Territórios
Educativos no Programa Mais Educação, que vão desde a ausência de uma
conceituação necessária para a implementação deste, passando por uma visão
funcionalista e chegando a uma abordagem simbólica/cultural, percebemos que
há um esvaziamento da problemática. Isto se dá pela possibilidade da poĺıtica
educacional poder ser desenvolvida ou esvaziada através deste elemento, consi-
derando que na maioria dos bairros atendidos por escolas públicas, é a escola
um dos ou o único equipamento público dispońıvel naquele bairro.

Defender, portanto, que a sáıda para as dificuldades do ponto de vista da infra-
estrutura f́ısica das escolas, por um lado, e por outro lado que a escola poderá,
através da ampliação de seus espaços educativos, impulsionar a existência de
uma Cidade Educadora, é algo que esbarra na contradição entre realidade e
possibilidade (SILVA. SILVA, 2012, p. 131-132).

Embora a cŕıtica esteja dirigida da escola localizada na cidade e da sua condição de

aparelho único em alguns bairros, no campo encontramos a mesma condição. A dissertação

de Lima (2016) também confirma o encontrado pela nossa pesquisa:

Vale salientar que a escola é o único equipamento público da comunidade, não
havendo outro espaço de integração social para os estudantes para além da
escola. É recorrente nas falas dos sujeitos a dificuldade em relação à falta da
infraestrutura f́ısica para a permanência desses estudantes na escola o dia todo.
O que é totalmente compreenśıvel e leǵıtimo, em se tratando de uma Escola do
Campo, no meio de um assentamento onde não há outro espaço f́ısico (infraes-
trutura) ou equipamento público em que também possam ser desenvolvidas as
atividades do PME (LIMA, 2016, p. 134).

As dificuldades relatadas por Lima (2016) retratam o cotidiano das nossas escolas

tanto na cidade quanto no campo, mas nesse último espaço especificamente, as limitações

são maiores, principalmente quando buscamos os espaços formais e estruturados para

desenvolver ações educativas. Porém, reconstruir os territórios educativos da educação

integral na escola do campo tem como urgência compreender os espaços além dos aparelhos

públicos, os espaços da comunidade e em sintonia com a cultura local. A proposta de

construção de territórios educativos presentes na proposta da Cidade Educativa, muito

dependente dos aparelhos públicos, pode e deve no campo, assumir relações mais orgânicas

com as práticas culturais e produtivas das comunidades.

Como no caso da comunidade de Picadas-Ipanguaçu/RN, em que a Associação da
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comunidade tem papel preponderante na ampliação dos espaços educativos e arriscamos

afirmar, de forma esperançosa, caminhando para a construção de um território educativo

com base na produção agroecológica e artesanal, em que as crianças aprendem no encontro

com a atividade produtiva das mulheres da comunidade. O campo como espaço/território

educativo pode ser reconstrúıdo, reconhecendo as possibilidades dos vários espaços de

trabalho e socialização, na carência de aparelhos públicos, temos os espaços da vida como

possibilidade real e concreta de vivência de uma educação com v́ınculos mais profundos

com a cultura camponesa nos espaços do roçado, do quintal, do pomar, do riacho, do

açude, do artesanato, da pesca, da agricultura, entre outros, representam novos territórios

educativos para a escolarização do campo.

Por fim, o bloco final de questões respondidas pelos gestores tratava sobre os impac-

tos das ações do PME para a escola do campo, com as mudanças percebidas, as dificuldades

sentidas, a vinculação entre as atividades do Programa e as atividades regulares da escola

e se percebiam relação entre as ações do PME e a especificidade da escola do campo.

Vejamos a Figura 31.

Figura 31 - Mudanças com a implantação do PNME nas escolas do campo, Ipanguaçu-RN

Fonte: sistematização do pesquisador, 2017.

Diante do gráfico vemos que as respostas mais frequentes foram sobre a melhoria da

aprendizagem com maior concentração nas atividades disciplinares e, principalmente, o

relato em relação a melhoria do desempenho nas disciplinas de Português e Matemática.

Isso reflete o quanto a ideia de ampliação do tempo e diversificação das atividades ainda

não se estabeleceu na escola, como o discurso editado pela reformulação do Programa

imprimiu uma atenção aos resultados voltados ao desempenho na leitura e na contagem,

para retomar as habilidades da escolarização básica moderna, já criticada ao longo deste

estudo.

Ao somarmos as preocupações disciplinares e de controle da vida dos alunos vemos

que essas respostas somam 78% do total, e em afirmações extremamente sintéticas, como

os do gestor F: “o Programa melhorou no atendimento das disciplinas de Português e
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Matemática”, ou do gestor B: “O Programa é um aux́ılio para o desenvolvimento da

leitura e escrita”. O gestor G falou do interesse dos alunos pelo esporte e a gestora A

sobre o prazer e satisfação das crianças que participam do Programa. A gestora I falou

que o Programa é importante na escola porque “aumenta a presença na escola o que evita

que passem mais tempo nas ruas”. No caso espećıfico, o gestor I utiliza o termo rua pelo

fato da comunidade se organizar em uma vila com ruas calçadas, com menos isolamento,

mesmo assim, o fato de considerar que as crianças devem passar menos tempo nas ruas e

não o direito a formação em tempo integral, extrapolando os espaços da escola é que nos

preocupa, principalmente, por essa escola concentrar todas as atividades do Programa em

suas próprias dependências, estando entre os 33% de escolas que afirmaram não utilizar

outros espaços para desenvolver as atividades.

Os demais 22% responderam sobre a melhoria na infraestrutura da escola que a

inclusão do Programa propiciou, como resposta do gestor E; “a estrutura da escola ficou

mais aconchegante”, ou do gestor H: “melhorou a adequação do espaço”. Essas duas res-

postas, sucintas como as demais, não reconhece o potencial do Programa para as escolas

do campo e se resumem a citar o óbvio, retratando o alcance do discurso neoliberal e

neotecnicista na poĺıtica educacional e na escola, quando vemos que todas as respostas

citaram a questão do desempenho e da estrutura f́ısica das escolas, contrapondo a ideia

de ampliação de tempos-espaços escolares e participação comunitária.

Em relação as dificuldades na implantação do Programa nas escolas todos os gestores

(100%) se reportaram ao espaço e a estrutura f́ısica como sendo a maior dificuldade de

desenvolver as ações. As respostas se justificam pela precariedade das escolas do campo,

algumas delas sem um espaço coberto para prática de recreação ou atividades f́ısicas,

sem refeitório ou banheiro que atenda a necessidade do banho, sem área verde, as que

possuem área verde são as que escolheram a horta escolar. Para além disso, que é de

inegável importância para qualquer processo educativo, vemos a preponderância do espaço

f́ısico da escola sobre demais aspectos que são por demasia problemáticos também na

implantação do Programa. Um relato nos chamou atenção, foi do gestor C que ressaltou

como dificuldade: “o espaço que é pequeno e por isso tem de usar o da comunidade”.

Vemos nessa fala a confirmação da relação escola-comunidade de forma utilitária, em que

o gestor lamenta não haver espaço na escola e ter de utilizar espaços comunitários. Esses

relatos demostram a restrição da compreensão sobre o Programa e o não reconhecimento

das dificuldades frente a escolarização do campo.

No concernente a vinculação do PME e as ações da escola, percebemos que no geral,

os gestores apresentaram dificuldades em responder a essa questão, se reportando mais a

importância do Programa na escola. Assim, inferimos que é problemática a vivência de um

curŕıculo integrado e que as ações ocorrem como se fossem espaços educativos diferentes

convivendo na mesma instituição, não havendo a concretização do ideal da Educação

Integral e Integrada, e corroborando com a ideia exposta de uma análise do PME a partir
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de um ‘não-lugar’ que ocupa na instituição escolar. As respostas para essa questão foram

as mais diversas e apenas quatro gestores se reportaram a integração das atividades na

escola, conforme Figura 32.

Figura 32 - Vinculação das ações do PNME e as escolas do campo - Ipanguaçu/RN.

Fonte: sistematização do pesquisador, 2017.

Como já mencionado a ampla maioria (56%) não respondeu a questão da integra-

ção/vinculação das atividades do Programa com as do turno regular da escolar, reforçando

apenas a importância e contribuição do Programa para a escola.

Outros 33% afirmaram que a integração acontece, conforme relatos: “Há vinculação,

o momento mais importante é no planejamento” (Gestor I); “O Programa trabalha em

conjunto com os professores da escola” (Gestor D); ou ainda “Na minha opinião esta-

mos numa crescente, atualmente, podemos observar que há uma melhor interação, mas

necessitando maior interação” (Gestor H). Como podemos observar nenhuma das respos-

tas apresenta elementos mais concretos de como essa integração acontece, dois gestores

citaram a integração no momento do planejamento, mas não forneceu maiores detalhes,

como se a prática fosse um reflexo direto do que planejamos na escola, e além disso, não

há detalhes descritivos de como ocorre esse planejamento, se a integração é apenas por

estarem no mesmo tempo-espaço destinado a tal fim.

Apenas o Gestor C, compondo 11% do universo de respostas, respondeu que não há

integração na prática escolar e que a interação ocorre no momento de planejamento: “Não

acontece de fato. Há a tentativa para integração curricular no planejamento” (Gestor C).

Porém, como nas demais respostas, não descreve o que ocorre no planejamento que torna

percept́ıvel a integração. A constatação de que a integração não ocorre de fato, é coerente

com a fala da supervisora municipal do Programa sobre a resistência em aceitação do

aluno na escola no turno inverso e das dificuldades de relação entre professores e gestores

e os monitores, o que os gestores não expuseram em nenhuma das questões respondidas.

Também percebemos incoerências nas respostas sobre a relação entre o PME e Escola

do Campo. Os gestores permaneceram alheios a essa questão e não se colocaram, de acordo
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com o Gráfico da Figura 33.

Figura 33 - Relação PNME e a especificidade da escola do campo - Ipanguaçu/RN

Fonte: sistematização do pesquisador, 2017.

Sobre a relação entre as ações do Programa e a especificidade da escola do campo,

obtivemos diversas respostas, expostas no Gráfico supracitado, apenas um gestor (11%)

não respondeu a essa questão. De forma geral, todas as respostas os gestores demonstraram

pouca intimidade com a identidade da escola do campo, com o reconhecimento de sua

especificidade e por isso, as respostas pareceram evasivas a respeito do tema. Uma das

relações citadas foi a escola e comunidade, com 23% das menções. De acordo com o Gestor

A: “O programa é um articulador escola-comunidade e faz a integração com o PPP da

escola”, essa resposta sem detalhes de como escola e comunidade interagem também vai

de encontro as informações presentes no curso de Extensão em Educação do Campo,

em 2014, em que unanimemente, os participantes e a própria supervisora do Programa

declararam não existir vinculação entre a reflexão da Educação do Campo e os Projetos

Poĺıtico-Pedagógicos das escolas.

Para outros 22% a vinculação com a escola do campo ocorre mediante a implantação

de novas atividades na escola, como relata o Gestor B: “A oportunidade de introduzir no

espaço escolar atividades que os alunos já realizam no espaço fora da escola com o objetivo

de desenvolver conhecimentos mais amplos”. Essa fala nos revela ind́ıcios a respeito da

relação da escola com o universo cultural dos alunos, no intuito de valorizar esse universo

em diálogo com a cultura escolar e ampliar os conhecimentos dos alunos, que é uma das

premissas da educação popular do campo.

Em outros 22% de respostas os gestores afirmaram não haver relação entre o Pro-

grama e as particularidades da escola do campo. Para o Gestor C: “É preciso acontecer

uma formação espećıfica para o monitor, fica lacunas nessa relação”, já para o Gestor H:

“Ainda não é posśıvel verificar essa integração como sendo clara. Observa-se que entre os

oficineiros há pouca interação e ou conhecimento entre o que é realmente uma escola do
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campo e sua peculiaridade”. Vemos que nas duas falas de negação da relação em destaque

a responsabilização é colocada sobre monitor/oficineiro, como se falar do Programa não

fosse responsabilidade da comunidade escolar, mas dos monitores apenas. Isso demonstra

a desresponsabilização com a efetivação do Programa, a não vinculação com as ativida-

des regulares da escola e a marginalização dos novos educadores no espaço escolar, que

em nada contribui para oferta de uma educação Integral, integrada e em sintonia com a

identidade da escola do campo.

A referência à aprendizagem da criança aparece em 22% das respostas. Para o Ges-

tor E a relação PME e escola do campo “Só tem a contribuir pois na escola do campo a

criança está ali para aprender o que é repassado de conhecimento e com o Mais Educa-

ção ela tem a chance de colocar em prática”. Destacamos nessa fala a visão pragmática

do Programa, de aplicação dos conhecimentos repassados pela escola, o que não revela

a compreensão da proposta nem da especificidade da escola do campo. Com o Gestor G

encontramos a seguinte resposta: “Completa. As oficinas escolhidas despertou o desejo dos

alunos para frequentar o Programa”. Como vemos em nenhuma das falas encontramos in-

d́ıcios da compreensão da relação que o Programa estabelece de fato ou teria possibilidade

de estabelecer com a escola do campo pela fala dos gestores.

Ressaltamos ainda que não ousamos, ingenuamente, apresentar essas falas como vi-

sões definitivas a respeito do Programa ou da Escola do Campo. Apenas a perspectivas dos

gestores que nas escolas do campo do munićıpio de Ipanguaçu-RN, apresentam a função

de articulador das ações, da integração entre as atividades regulares da escola e as propi-

ciadas pelo Programa no contraturno. E o que encontramos é a não responsabilização da

equipe, apenas dos monitores, a conclusão óbvia do espaço escolar deficitário, a não uti-

lização dos espaços comunitários e/ou coletivos do campo. Como proposição com alguma

esperança de concretizar uma relação mais dialógica entre as ações de educação integral

nas escolas do campo, encontramos o reconhecimento da relação escola e comunidade.

Encontramos como resultados discursivos provisórios para atender ao segundo ob-

jetivo desta pesquisa, de verificar que caracteŕısticas a Educação Integral proposta pelo

Programa Mais Educação incorpora na dinâmica das escolas localizadas no campo do

munićıpio de Ipanguaçu-RN, as seguintes notas de śıntese: em primeiro plano, a diversi-

dade de entendimentos sobre educação integral e sua finalidade na escola do campo, da

proposta à vivência, e as modificações nas concepções promovidas pela reorientação do

Programa, que garantiu um retrocesso substancial, reduzindo as ações do Programa a

uma reedição da escolarização urbana, sem v́ınculos com o lugar e as lutas das populações

do campo e desconsiderando o avanço curricular de colocar presente na escola matrizes

curriculares bases para formação na educação do campo: TERRA, CULTURA e TRA-

BALHO. A reformulação que assistimos em 2016 transforma uma proposta de cunho mais

participativo e com preocupações mais populares, considerando esses matrizes da forma-

ção, em um (des)caminho do Programa para vias neoliberais. A fala das gestoras torna
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evidente as caracteŕısticas da escolarização urbana neoliberal e neotecnicista que encontra

no Programa meios de se estender ao campo.

Por outro lado, o Programa apresenta também caracteŕısticas contraditórias, e sua

condição de não-poĺıtica educativa, sendo apenas Programa, permite uma plasticidade nos

rumos que possa tomar na escola a depender de quem controle a direção. Tomando por

base aspectos da análise institucional de Lapassade (2008), é posśıvel caracterizar o PME

como um não-lugar que assume um duplo papel, reafirmando os desafios de vivências de

uma educação integral mais autêntica para as populações do campo e reforçando suas cara-

teŕısticas dicotômicas dentro da escola. Podemos perceber como um não-lugar institúıdo,

imposto a escola que se enquadra nas caracteŕısticas de oferta de atendimento, assume fei-

ções externas e sem v́ınculos com os profissionais da escola, a gestão mesmo sendo a figura

de articulação nas escolas do campo para as ações do Programa, não compreende de fato

suas possibilidades formativas. Todavia, simultaneamente, o Programa consegue se cons-

tituir de caracteŕısticas de não-lugar instituinte, por apresentar elementos que perturbam

a estrutura escolar, com seus novos tempos, espaços, sujeitos que educam e conteúdos.

As pessoas, os novos sujeitos que educam, são perturbadoras da seriação ou da totaliza-

ção institucional, causam ainda um desconforto aparente entre os que estão inseridos na

escola de forma mais estável, por assim dizer. O não-lugar institucional, nem assumido

como poĺıtica estatal, nem pertencente aos sujeitos, tolhe as possibilidades inovadoras e

emancipatórias do Programa, concorre para que não estabeleça pertença na escola e nem

faça dos grupos uma organização, ao sentido de Lapassade (2008), com potencial trans-

formador, havendo tratamento desigual para profissionais desiguais na escola. Portanto,

em seus pouco mais de 5 anos de efetivação nas escolas do campo, as caracteŕısticas de

não-lugar institúıdo são mais marcantes e aprofundadas com a recente reforma.

Contraditoriamente, cabe reforçar, o papel de não-lugar instituinte do Programa,

para que tenhamos uma vivência de Educação Integral compromissada com as demandas

da escolarização das populações do campo, reforçando suas caracteŕısticas identitárias. Seu

não-lugar na escolarização o torna marginal e essa marginalidade engendra suas próprias

formas de insurgência institucional, reforçando aspectos e caracteŕısticas de rebeldia, de

não aceitação do institúıdos, o não-lugar permite a criatividade e reinvenção das práticas.

Precisamos de uma teoria do Campo Educador, inspirados nos mesmos moldes do

conceito de Cidade Educadora, o espaço do campo, enquanto território educativo, já

apontado pelas perspectivas dos movimentos sociais do campo e pelo movimento Por

Uma Educação do Campo, precisa integrar as reflexões da comunidade escolar do campo

e estar viva nas ações e práticas. Acreditamos que esse reconhecimento possa garantir

a efetivação do curŕıculo integrado, que ainda não é vivenciado nas ações do Programa

nas escolas do campo. O tempo integral é outro fator que merece atenção, já que ficou

ńıtido que o tempo integral se restringe ao acúmulo de algumas horas na escola e não uma

ampliação do tempo de aprendizagem.
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A partir das (im)possibilidades do Programa Mais Educação o que é posśıvel rever

nas práticas das escolas do campo? Como podemos contribuir para que a Educação In-

tegral seja um projeto popular de construção da escola do campo? Essas são as reflexões

que buscaremos nos aprofundar no próximo caṕıtulo.



212

5 AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO E O FORTA-

LECIMENTO DA IDENTIDADE DE ESCOLA POPULAR DO CAMPO

Não serei o poeta de um mundo caduco.
Também não cantarei o mundo futuro.

Estou preso à vida e olho meus companheiros
Estão taciturnos mas nutrem grandes esperanças.

Entre eles, considere a enorme realidade.
O presente é tão grande, não nos afastemos.

Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas.
Não serei o cantor de uma mulher, de uma história.

Não direi suspiros ao anoitecer, a paisagem vista na janela.
Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida.

Não fugirei para ilhas nem serei raptado por serafins.
O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes,

a vida presente.

(Mãos Dadas - Carlos Drummond de Andrade)

O tempo, as pessoas, os lugares, as experiências presentes são a nossa matéria, não

sabemos o futuro, nem é objetivo nenhum realizar um estudo prospectivo, queremos en-

tender os que caminham e sonham conosco, de mãos dadas, com a esperança de construção

de uma escola com identidade do campo.

Como nos indica o próprio t́ıtulo do Caṕıtulo “As atividades do Programa Mais

Educação e o fortalecimento da identidade de Escola Popular do Campo”, tratamos de

analisar elementos que potencializam a educação integral vivenciados nessas escolas, já que

identificamos dificuldades de construção de uma sintonia entre a vivencia das atividades

do Programa Mais Educação e o fortalecimento da identidade de uma escola que atenda

as demandas e necessidades das escolas do campo, pois a análise do caṕıtulo anterior

evidenciou as contradições do PME e PNME e suas (im)possibilidades de diálogo com

as escolas localizadas no campo por fatores diversos, mas que se encontram ligados a um

radical contraditório comum: o não-lugar institucional do Programa, a posição marginal

que assume na escolarização.

Mas, como as atividades desse Programa podem ser potencializadas? Como medi-

ante um espaço institucional marginal, e por consequência, com educadores marginais e

educandos marginais, podemos construir propostas viáveis para a consolidação da escola

do campo? Como superar a reprodução da escolarização urbana na escola do campo? O

que dizem monitores e alunos das Oficinas do Programa Mais Educação das escolas pes-

quisadas? Como a comunidade pode apontar outras atividades a serem incorporadas na

escola que diversificam as atividades escolares? Em śıntese, como as atividades do Pro-

grama Mais Educação potencializam a identidade da Escolas do Campo? Mediante essas

questões buscamos responder ao terceiro objetivo da tese, analisar como os elementos for-

mativos da Educação Integral promovida pelas atividades do Programa Mais Educação

impactam na identidade da escola do campo.

A discussão foi constrúıda com base na pesquisa bibliográfica e nas experiências

acompanhadas e constrúıdas coletivamente nas escolas municipais das comunidades de
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Tabuleiro Alto e Picadas, ambas em Ipanguaçu - RN, durante dois anos de colaboração.

Elencamos como categorias para responder os elementos formativos presentes nas ativi-

dades que acompanhamos do Programa Mais Educação e sua relação com a identidade

da escola do campo: teoria e prática; pertencimento; autonomia; construção coletiva; re-

lação entre contextos de saberes; relação escola e comunidade. As categorias emergiram

do próprio processo de pesquisa, a partir de elementos presentes no diário de campo que

mais se destacavam e os que ficaram mais evidentes nas falas dos participantes. Assim,

podemos afirmar que as categorias assumem feições em parte intuitivas e subjetivas, a

partir da orientação curricular do PME para escolas do campo (TERRA, CULTURA e

TRABALHO) e em parte expĺıcitas nos relatos e exteriores por fazerem parte do signi-

ficado atribúıdo pelos sujeitos. Porém, destacamos que jamais tratamos ou consideramos

essas categorias como completas em si mesmo, fechadas, ao contrário, encaramos esses

elementos apenas como possibilidade anaĺıtica que não encerra o processo ou a realidade

em gavetas conceituais, aponta somente para caminhos a serem trilhados, modificados,

diversificados.

5.1 EDUCAÇÃO DO CAMPO E EDUCAÇÃO INTEGRAL: APROXIMA-

ÇÕES E DISTANCIAMENTOS, OPOSIÇÕES E FUSÕES NA CON-

TRUÇÃO DE UMA ESCOLA POPULAR DO CAMPO

A educação para o espaço rural teve sua construção histórica no Brasil atrelada ao

conservadorismo e à precarização das poĺıticas de Educação Rural. Parcos foram os esfor-

ços de oportunizar à população camponesa escolas de tempo parcial ou com preocupação

de formação integral ou de tempo integral. A invisibilidade cultural desse espaço, tratado

sempre a partir da visão exterior, da cidade, sem legislações espećıficas que garantissem a

ação do Estado para atendimento educacional a esse público espećıfico, durante o ińıcio da

República, conforme vários autores que se dedicam ao tema (PAIVA, 1973; BRASIL/MEC,

2001; LEITE, 2002; FERNANDES; MOLINA, 2004), não seguiu a visibilidade econômica, tor-

nando o rural um território de disputas por interesses diversos no plano econômico e

cultural. Como já discutido no caṕıtulo sobre a construção do conceito de Educação Po-

pular do Campo, as primeiras experiências de Educação Integral no campo ou atendiam

a perspectivas conservadoras, os Patronatos, ou ao ruralismo pedagógico de interesses li-

berais, com as Colônias Agŕıcolas da década de 1930. De acordo com Lucas (2008), as

Colônias Agŕıcolas de Ensino Elementar instauradas no Governo Vargas, buscavam aliar

ensino formal com qualificação profissional com viés liberal, disseminando uma cultura

urbanizada do campo e da produção. As iniciativas de qualificação profissional estavam

voltadas ao aumento da produção agŕıcola, pelas técnicas de modernização da produção.

A finalidade das duas vertentes, conservadora e liberal, era de manutenção da ordem

social e a garantia do trabalho como fonte disciplinadora, respectivamente, como prinćıpio

herdado pelos valores religiosos de nossa educação tradicional e jesúıtica, ou por outro,
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pela visão positivista em que educação e trabalho serviam para manter a ordem social

pelo primado da racionalização. Nos dois casos, tanto a educação quanto o trabalho ser-

vem a preservação de relações de desigualdade econômica e social, pela conservação das

hierarquias culturais ligadas ao domı́nio das elites rurais e/ou urbanas.

Como exceção histórica, outras iniciativas educativas voltadas as populações cam-

ponesas foram sendo gestadas, as experiências de Freire a partir da década de 1950, além

das ações das Escolas Famı́lias Agŕıcolas e Casas Familiares Rurais, em que outro tipo de

educação integral foi sendo vivenciado no campo, utilizando a Pedagogia da Alternância

como identidade comum. Desde 2001 são denominados de Centros Familiares de Forma-

ção por Alternância (CEFFAs) as experiências das: Escolas Famı́lias Agŕıcolas (EFAs), as

Casas Familiares Rurais (CFRs), as Escolas Comunitárias Rurais (ECORs) e as Casas Fa-

miliares do Mar (CFM). Segundo Chaves e Foschiera (2014), existem 263 CEFFAs, com

23.254 pessoas em formação e envolvendo 74.000 famı́lias no Brasil. Dentre as principais

CEFFAs no Brasil, destacam-se a atuação das EFAS e CFR.

As Escolas Famı́lia Agŕıcolas (EFAs) surgiram no Brasil no Esṕırito Santo, em 1969,

criadas pelo intercâmbio entre técnicos Itália e agricultores, agrônomos, extensionistas e

assistentes sociais do Esṕırito Santo, formando a Associação dos Amigos do Estado Brasi-

leiro do Esṕırito Santo (AES), de 1966. Do intercâmbio formado por essa Associação, foi

posśıvel a criação de Comitês Locais no Brasil para o desenvolvimento de ações conjun-

tas, dentre esses o Movimento de Educação Promocional do Esṕırito Santo, em 1968. Das

ações desse movimento surgiu no ano seguinte a iniciativa de criação das EFAs (CHAVES;

FOSCHIERA, 2014).

A Casa Familiar Rural (CFR) surgiram no Nordeste do Brasil, e tinham inspiração

do modelo francês. A primeira CFR foi criada em Pernambuco em 1968. Outra foi instalada

no estado de Alagoas, em 1981, por intermédio da relação entre a Superintendência de

Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) a União Nacional das Maisons Familiales Rurais

(UNMFR). As Maisons Familiales Rurales (MFR) são as escolas francesas que trabalham

com a Pedagogia da Alternância e que inspiraram no Brasil a criação das Casas Familiares

Rurais (CFR). Em 1987, é implantada a primeira CFR no Estado do Paraná, como uma

estratégia de fortalecimento da proposta que estava passando por dificuldades no Nordeste.

Para Chaves e Foschiera (2014), algumas diferenças podem ser estabelecidas de

forma sintética entre a proposta das duas experiências:

Casas Familiares Rurais: a) tem origem francesa; b) trabalha em parceria com
o poder público e demais órgãos da comunidade; c) a duração das atividades
é de três anos em regime de internato: duas semanas na propriedade, no meio
profissional rural e uma semana na CRF; d) o público alvo são jovens a partir
de 14 anos de ambos os sexos; e) a maioria destas instituições está no sul do
Brasil e não estão, necessariamente, ligadas aos movimentos sociais; f) recebem
suporte financeiro das prefeituras locais e, no caso do Paraná, a CFR está
regulamentada junto à Secretaria de Estado da Educação, enquanto as CFR
que estão na região Nordeste do páıs estão ligadas diretamente aos movimentos
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sociais; f) a segunda fase do Ensino Fundamental é ofertada em regime de
suplência, com duração de três anos; g) o peŕıodo de alternância é de uma
semana na escola e duas semanas na famı́lia. Concordando com os demais
autores, Queiroz (1997) reforça que a CFR acentua a formação técnica do
agricultor.

Já no caso da EFA, Queiroz (1997) destaca que esta: a) se originou no Brasil a
partir das escolas italianas; b) tem forte ligação com a Igreja Católica, em alguns
casos, como no Esṕırito Santo, também com a Igreja Luterana; com sindicatos
e movimentos sociais; c) o Ensino Fundamental (6o ao 9o ano) é ofertado em
peŕıodo seriado, com duração de quatro anos; d) o peŕıodo de alternância é de
quinze dias na propriedade, “tempo famı́lia” e quinze dias na escola, “tempo
escola”; e) a EFA acentua a formação intelectual, apesar de existir a formação
técnica (CHAVES; FOSCHIERA, 2014, p. 87).

Diante do exposto, vemos nas duas propostas, similitudes e diferenças que reforçam

ora a formação técnica do agricultor ora a formação intelectual, mas que contribuem sig-

nificativamente para a ampliação da Pedagogia da Alternância vivenciada em Instituições

de ensino. As práticas da Pedagogia da Alternância tem muito a contribuir com a vivên-

cia da Educação Integral, considerando todos as dimensões constitutivas de formação, de

tempos e espaços ampliados, de diversificação das atividades e de integração curricular.

Gimonet (2007), aponta para quatro pilares de formação dos CEFFAs, sendo finali-

dades educativas a Formação Integral e o Desenvolvimento do Meio, e meios pedagógicos a

Alternância e a Associação. Para explicar a Pedagogia da Alternância o autor em questão

recorre a relação entre a experiência da vida quotidiana e a teoria dos saberes acadêmicos,

na vivência alternada entre escola, famı́lia e comunidade, utilizando como núcleo dessa

formação a relação teoria e prática.

A relação entre Formação Integral e Pedagogia da Alternância ocorre a partir da

dimensão do desenvolvimento intelectual e, consequentemente, prático individual, e esse

se integra ao plano coletivo a partir da finalidade do Desenvolvimento do Meio. Para

Silva (2009) a formação integral dos jovens ocorre através do desenvolvimento de valores

atrelados a realidade vivida pelos educandos:

A Formação Integral do jovens rurais visa à aprendizagem de valores, tais como:
criatividade, responsabilidade, solidariedade, esṕırito de iniciativa, vida comu-
nitária, trabalho de grupo. Isso pressupões uma organização educativa contex-
tualizada na realidade dos educandos (as), dando sentido a sua permanência
no espaço rural e criando condições para que vivam, trabalhem neste espaço
com qualidade de vida (SILVA, 2009, p. 163).

A Pedagogia da Alternância aparece como um arranjo curricular em que tempos e

espaços se integram na construção de temas, conteúdos e formas de valorização e forta-

lecimento da cultura campesina, integrando tempo de estudo e tempo de trabalho, sem

as dicotomias convencionais da escolarização do tempo de preparação para futuro tempo

de vida. Assim, concebida a Educação Integral, com pressupostos da Pedagogia da Alter-
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nância, aprofunda o caráter poĺıtico para construção de uma perspectiva cŕıtica e popular

do fazer nas escolas do campo.

Desse modo, compreendemos o curŕıculo da Educação do Campo, neste tra-
balho, basedado na Pedagogia da Alternância, que uma vez partilhada entre
tempo escola e tempo comunidade significa uma possibilidade de associação
entre trabalho e formação. Essa metodologia proporciona ainda, uma maior
aproximação entre escola e cominidade, de modo a estreitar a dicotomia esta-
belecida entre teoria e prática. No Tempo Escola, além da aquisição dos con-
teúdos, é também o momento de pensar sobre a lógica, o sentido e o valor social
desses conteúdos. No tempo Comunidade, busca-se a continuidade através da
práxis dos conhecimentos adquiridos na escola (FILHO, 2014, p. 45).

A perspectiva de formação pelo trabalho como prinćıpio educativo é uma reclama-

ção da educação popular, que ao se voltar aos contextos colonizados, tais como América

Latina, África e partes da Ásia, reconstrói o prinćıpio colocado por Gramsci da escola do

trabalho, incorporando a dimensão de libertação e valorização do trabalho como caráter

identitário de comunidades camponesas, do fortalecimento das atividades manuais e dos

valores e subjetividades que estão envolvidos nesse processo de produção de vida, espaço

de reflexão e ação. Esse espaço colocado como fator a ser superado por algumas vertentes

de inspiração marxista de compreensão do trabalho da educação tecnológica aliada as

demandas industriais da modernidade1. Freire, ao se preocupar com a identidade que nos

caracteriza, enquanto pessoas das camadas populares e colonizados, sugere uma transfor-

mação radical do sistema educativo valorizando a práxis constituinte do trabalho manual.

Conforme Freire (1978, p.16):

E isto implica na transformação radical do sistema educacional herdado do co-
lonizador, o que não pode ser feito, porém, de maneira mecânica. Envolvendo
fundamentalmente uma decisão poĺıtica, em coerência com o projeto de socie-
dade que se procura criar, esta transformação radical requer certas condições
materiais em que se funde, ao mesmo tempo em que as incentive. Requer não
apenas o aumento indispensável da produção mas a sua reorientação, ao lado
de uma diferente concepção da distribuição. A clareza poĺıtica na determinação
do que produzir, do como, do para que, do para quem produzir. Transforma-
ção radical que, ao ser iniciada, mesmo timidamente, e em função das novas
condições materiais, em um de seus principais aspectos, o da superação, por
exemplo, da dicotomia trabalho manual-trabalho intelectual, provoca, necessa-
riamente, resistências da velha ideologia que sobrevive, como um dado concreto,
aos esforços de criação da nova sociedade.

A politicidade envolvida na reflexão sobre a formação pelo trabalho, sua problema-

1Para maiores esclarecimentos a respeito da educação tecnológica e da perspectiva marxista da edu-
cação do trabalhador ver Caṕıtulo Enfoque Psicológico da educação pelo trabalho de VIGOTSKI, L. S.
Psicologia Pedagógica, 2010 (VYGOTSKY, 2010). No caṕıtulo o caráter do trabalho manual e da educação
voltada as dimensões artesãs e agrárias são colocados como fatores a serem superados por estabelecer
relações subjetivas e objetivas de constituição dos processos mentais superiores retrógados e não mais
condizente com a vida moderna.
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tização que aprofunda os sentidos e significados das práticas de resistência de uma cultura

de imposição colonizadora da exteriorização do trabalho, do distanciamento entre forma-

ção escolar e produtiva, da desvalorização dos jeitos e modos de viver de comunidades

camponesas. Os elementos fornecidos pela perspectiva da formação integral pela Pedago-

gia da Alternância se encontram com os pressupostos formativos da Educação Popular e

conseguem orientar as práticas de fortalecimento da identidade da escola do campo, tendo

como fundamento a práxis, o encontro entre a experiência e a teoria: “A Pedagogia da

Alternância dos CEFFAs representa um caminhar permanente entre a vida e a escola. Sai

da experiência no encontro de saberes mais teóricos para voltar novamente à experiência”

(GIMONET, 2007, p. 29).

A relação de ação e reflexão, colocada por Gimonet (2007) para Pedagogia da

Alternância, remonta a dimensão freiriana de práxis, pela politização dessa relação, que

utiliza a experiência para reflexão, para, por fim, retornar à situação vivida com novo olhar

e com ampliação das maneiras de se mover no mundo, um desvelamento da realidade. Esse

ciclo representa para Freire, o ciclo gnosiológico:

Agora bem, se não há conscientização sem desvelamento da realidade obje-
tiva, enquanto objeto de conhecimento dos sujeitos envolvidos em seu pro-
cesso, tal desvelamento, mesmo que dele decorra uma nova percepção da reali-
dade desnudando-se, não basta ainda para autenticar a conscientização. Assim
como o ciclo gnosiológico não termina na etapa da aquisição do conhecimento
existente, pois que se prolonga até a fase da criação do novo conhecimento,
a conscientização não pode parar na etapa do desvelamento da realidade. A
sua autenticidade se dá quando a prática do desvelamento da realidade consti-
tui uma unidade dinâmica e dialética com a prática a transformação (FREIRE,
2007, p. 117).

A relação teoria e prática, que ocorre pela ação dialógica de desvelamento da reali-

dade, por isso mesmo, vivenciada no coletivo, exige uma relação entre contextos de saberes

distintos, fazendo da escola o lugar do encontro da representação desses contextos. Po-

rém, historicamente a escola não assumiu essa feição por seus fins atrelados a modelos

de desenvolvimento do campo subordinados ao capital agrário-exportador (FERNANDES;

MOLINA, 2004).

Esse desvelamento da função social da escola norteada pela Educação Rural é es-

sencial para percebermos os limites postos aos saberes transmitidos por essa instituição

ao longo de décadas de escolarização das populações do campo. Nesse sentido, os sabe-

res escolares foram postos como estranhos e sem sentido, podendo ser aprendidos apenas

pela memorização. Saberes escolares, como os demais, são produções sociais contextuais,

porque tecidos em tempos e espaços definidos, compõe um processo de reconstrução de

sentidos, significados e memórias na interação entre as novas demandas sociais, instituci-

onais e acadêmicas e a tradição que representa(GOODSON, 1991).

Os saberes escolares não são meras transposições didáticas dos saberes cient́ıficos,
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são produções que tem como referência os saberes cient́ıficos e as demandas do contexto.

Na Educação Popular os saberes constrúıdos na escola, não são apenas transmissões de

conhecimentos, mas sim, um processo de produção, pela comunicação, interação e diálogo,

no qual o sujeito cognoscente possa ser cada vez mais consciente de sua historicidade, de

seu papel enquanto construtor de seu mundo cultural, que só é posśıvel por sua inserção

em um grupo social (FREIRE, 2006). Assim, não há como negar a importância dos sa-

beres da experiência, esses tem uma função central para pensarmos as possibilidades de

democratização dos saberes escolares, que necessita do estabelecimento de outra relação

de sentido com o sujeito cognoscente, uma relação de diálogo com outros saberes, que re-

presentam outros contextos, sujeitos e culturas, para que se torne posśıvel sua ampliação

e democratização.

Uma perspectiva cŕıtica de Educação Integral a ser vivenciada em escolas do campo

não pode desconsiderar a pluralidade de demandas, sentidos, memórias, e representações

que movem as experiências dos sujeitos do campo. A experiência cultural dos sujeitos

representa um domı́nio imprescind́ıvel para que a democratização do saber escolar possa

ocorrer em outras condições e possibilidades, não apenas como democratização do acesso,

mas como a transformação de suas condições de produção, ampliando-se pela apropriação

de novos saberes e, assim, voltando o olhar para conhecer experiência de forma mais pro-

funda, mais consciente e mais humana. Esse é o sentido do ciclo gnosiológico de (FREIRE,

2005; 2006; 2007), que se opera por seu núcleo central: a práxis.

Destacamos que valorizar a experiência e o universo cultural não significa aprisionar

as pessoas em suas experiências cotidianas, mas reafirmar a construção de śımbolos pró-

prios que fazem com que as pessoas possam viver e comunicar a conquista do compromisso,

participação e liberdade (BRANDãO, 1986). Ainda conforme Brandão (1986), a educação

popular instaura novas formas de ensinar e aprender na prática pedagógica, pelo fato

primeiro de perceber essa experiência como uma relação social em que estão envolvidos

mais que a instrução, mas saberes e outra forma de conflito cultural. A educação popular

ocorre em um determinado domı́nio de ideias, sujeitos, instituições e práticas, nas quais

as alianças e oposições, convergências e conflitos são sua própria demanda de existência.

O conflito entre os saberes instaura a superação da padronização cultural provocada pela

supremacia de uma cultura da cidade sobre a cultura do campo permite uma reconcili-

ação entre os saberes, o que não representa uma relação harmoniosa, que se baseia em

consensos, ao contrário, essa interação tem de instigar o conflito, evidenciar a alteridade

e reafirmar o sujeito, como afirma Sacristán (1996)

Está muito instalada a ideia de que os conteúdos escolares tem que recolher con-
sensos, evitar os conflitos, isolar-se das polêmicas nas quais seria dif́ıcil sentir-se
neutro; deseja-se colocar o estudante numa redoma de vidro, como se fora da
instituição ele estivesse a salvo de influências contraditórias (SACRISTáN, 1996,
p. 39).
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O saber escolar na escola do campo está imerso no conflito entre interesses diversos,

entre âmbitos distintos de significação do mundo, portanto, entre finalidades, representa-

ções, conteúdos e formas distintas de ser e fazer-se. Para a educação popular do campo, os

conteúdos deixam de ser apenas listas sem sentido para os educandos, retirados dos livros

didáticos e do que, convencionalmente, foi considerado essencial ensinar, e passam a surgir

do confronto entre estes e os conteúdos da própria cotidianidade dos sujeitos. É uma pers-

pectiva que tem sintonia com Vygotsky (2009) quando aponta a necessária ampliação do

sistema de generalização e formação de conceitos promovida pela escola. Essa ampliação

que se dá na relação de interdependência entre os conceitos espontâneos (da experiência

cotidiana) e conceitos cient́ıficos (da experiência escolar), considera que um saber não

anula o outro, pelo contrário, o conceito espontâneo está na base para apreensão de um

novo conceito cient́ıfico, portanto, “o conceito espontâneo, ao colocar-se entre o conceito

cient́ıfico e seu objeto, adquire toda uma variedade de novas relações com outros conceitos

e ele mesmo se modifica em sua própria relação com o objeto” (VYGOTSKY, 2009, p. 358).

Essa visão reforça o entendimento de que, como o saber é um domı́nio especifica-

mente humano e este inacabado, há o reconhecimento de que nenhuma forma de saber

é completa e tem aplicabilidade total na realidade social, por isso é necessário o diálogo

com outras formas para a dupla transformação dos saberes e a, consequente, ampliação do

universo cultural dos educandos e educadores. Essa dupla transformação entre os saberes,

pela interação, confronto e problematização, faz com que os saberes escolares tornem-se

com mais sentido e mais próximos dos educandos, consequentemente, os saberes da ex-

periência, ao serem inclúıdos na configuração curricular e aceitos como saberes passiveis

de ensino, faz com que sejam revalidados. Dessa forma, assume-se o saber escolar com

sua dinamicidade, ao incorporar os saberes das ciências de referência em interação com

os de outras esferas sociais, os escolares, e os da experiência, ampliando os sistemas de

generalização dos sujeitos, outra consicência em relação ao mundo e outras possibilidades

de ação: “porque perceber as coisas de modo diferente significa ao mesmo tempo ganhar

outras possibilidades de agir em relação a elas” (VYGOTSKY, 2009, p. 289).

Reconsiderar a validade dos saberes da experiência popular representa transformar

as relações hierárquicas entre distintos contextos de saberes2 . Na instauração de uma

relação entre saberes a partir de outra hierarquia, não mais pautadas na desigualdade de

contextos culturais diferentes, pela imposição colonizadora de intersubjetividades prove-

nientes da relação saber e poder (QUIJANO, 2002), que instaura a assunção de identidades

introjetadas, pela invasão cultural colonizadora (FREIRE, 2005), forçamos uma recons-

trução, politicamente compromissada com as causas campesinas, da interação entre os

contextos de saberes diferentes na escolarização do campo, pelo reconhecimento do cará-

2O termo contexto de saberes é utilizado aqui em referência a Jovchelovitch (2008), que prefere o
termo por considerar as relações que finalidades sociais, representações, conteúdos e formas das práticas
sociais impactam sobre a construção dos saberes em cada grupo, organização ou instituição.
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ter educativo das experiências na escola e na comunidade, e passamos a“construir diálogos

que venham alterar e ampliar as fronteiras dos sistemas de saber em jogo” Jovchelovitch

(2008, p. 171).

A hierarquia de saberes sugere a existência de graus diversificados nas tensões en-

tre dominação econômico-cultural (conhecimento-como-regulação) e a luta pela libertação

(conhecimento-como-emancipação), é nesse conflito em que se criam as diversas signifi-

cações para a subjetivação da acomodação ou do inconformismo (SANTOS, 2007). Assim,

a ecologia de saberes, uma proposta epistemológica de Santos (2010) se mostra como

um confronto e diálogo entre saberes em que ocorre a transformação dos mesmos: “é um

confronto e um diálogo entre processos distintos através dos quais práticas diferentemente

ignorantes se transformam em práticas diferentemente sábias” (SANTOS, 2010, p. 107).

A ecologia de saberes, ampliando a reflexão do ciclo gnosiológico freiriano, se apresenta

como uma escolha epistemológica para orientar a práxis em educação integral nas escolas

do campo, com vistas a aprofundar a autovalorização das populações campesinas, criar

as condições de fortalecimento dos v́ınculos de pertencimento, possibilitar a assunção da

autonomia individual e coletiva e estreitar os v́ınculos escola e comunidade, reconhecendo

que os dois contextos são formativos.

Entre as pesquisas encontradas, dissertações e teses, apresentadas no ińıcio deste

trabalho, as reflexões sobre a escola de tempo integral no campo apontam para o desafio

de se reconstruir a visão sobre a infância rural e suas relações com o trabalho. Para as

famı́lias camponesas a infância foi tratada como mão-de-obra para garantir a manutenção

da granja familiar (SHANIN, 1979), o que justifica o grande número de membros familiares.

Porém essa relação entre infância rural e trabalho vem sendo reconstrúıda, principalmente

por dispositivos juŕıdicos e normativos de proteção à infância, o principal sendo o Estatuto

da Criança e do Adolescente (ECA, 1990), que prevê no “Art. 60. É proibido qualquer

trabalho a menores de quatorze anos de idade, salvo na condição de aprendiz”. O Estatuto

é um avanço para a proteção da criança e do adolescente à exposição a trabalho forçado e

de natureza insalubre, porém sem privar a infância da inserção em processos de trabalho

atrelados à educação, o que o dispositivo chamou de trabalho educativo, de acordo com

Art. 68, parágrafo 1o: “§ 1o Entende-se por trabalho educativo a atividade laboral em

que as exigências pedagógicas relativas ao desenvolvimento pessoal e social do educando

prevalecem sobre o aspecto produtivo”.

Mediante a prerrogativa de proteger a infância e o adolescente de trabalho rural

forçado, a educação integral se insere na condição também de proteção, tornando o tema

no centro de um conflito cultural. Encontramos na pesquisa de Costa (2011) uma visão

que tenta conciliar a educação integral e a manutenção do trabalho rural infantil: “A escola

de tempo integral no campo propõe que as crianças não deixem de trabalhar para estudar,

mas que se reconstruam, junto com suas famı́lias, o tempo e o espaço para ambos, sem,

contudo, abrir mão da escola em função do trabalho na roça ou doméstico” (COSTA, 2011,
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p. 52).

A famı́lia é o primeiro âmbito de produção em que a infância rural se insere. Nos

processos produtivos da famı́lia para manutenção da granja familiar e de seus fundos de

existência (WOLF, 1976). Negar esse espaço significa negar uma identidade em construção,

que associa a vida, a socialização e a criação de v́ınculos no próprio ciclo de produção da

existência. A Organização Internacional do Trabalho (OIT) reconhece o trabalho infantil

como toda atividade degradante à infância e que priva os indiv́ıduos nessa fase da vida

de se desenvolverem plena social, cultural e cognitivamente: “O termo “trabalho infantil”

é definido como o trabalho que priva as crianças de sua infância, seu potencial e sua

dignidade, e que é prejudicial ao seu desenvolvimento f́ısico e mental”3 . Dito assim, nem

toda atividade produtiva praticada pela infância é considerada trabalho infantil, desde

que seu direito ao lazer, socialização, educação, saúde, proteção sejam vigiados.

O equiĺıbrio surge da não negação do direito à escolarização, quando a inserção nos

processos produtivos familiares tornarem-se impeditivo a concretização desse direito. E a

negação da socialização e aprendizagem pelo v́ınculo familiar também é prejudicial para

a formação e desenvolvimento infanto-juvenil. A vigilância sobre os processos de trabalho

para a infância também é responsabilidade da escola do campo, oportunizando a formação

dos valores constrúıdas no processo de trabalho, seja no escolar ou familiar/comunitário

sem negar os demais direitos sociais. Portanto, não é polêmica alguma pensar na inserção

da educação integral, de tempo integral, nas comunidades camponesas e sua defesa aparece

como possibilidade de equilibrar as condições educativas entre a escolarização da cidade

e do campo, quando, por dados já evidenciados ao longo do trabalho, há um desequilibro

nas condições de oferta para os dois públicos.

Ousamos tentar esquematizar as possibilidades de inter-relação entre os conceitos

Educação do Campo e Educação Integral, da forma como expomos no caṕıtulo através do

Esquema da Figura 34.

No esquema, buscamos mostrar uma rede de inter-relações entre os conceitos sem

determinações lineares, evidenciando várias facetas do processo de educação escolar da e

para a população do campo. Herdeira de uma poĺıtica de Educação Rural, podemos en-

contrar formas de educação escolar que se remetem ao não compromisso com a valorização

de seu grupo social, em um fazer que ocorre no seu espaço: a Educação No Campo. Essa

escola no campo pode ter uma preocupação ou demanda por ampliar o tempo escolar,

porém sem a preocupação com a formação integral, ampliando apenas o tempo escolar e

reaproveitando espaços ociosos da instituição de um turno oposto. A junção dessas con-

dições aponta para práticas de educação que não valorizam os modos de vida do campo,

fragilizando a representação do camponês enquanto se fortalece a visão do ‘mundo’ urbano.

3Dispońıvel no endereço eletrônico da Organização Internacional do Trabalho:
http://www.ilo.org/brasilia/temas/trabalho-infantil/WCMS 565163/lang–pt/index.htm Acesso em
jan. 2018. No referido site também é posśıvel acessar Orientações e Recomendações de cada convenção
da Organização.
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Figura 34 - Relações conceituais entre Educação do Campo e Educação Integral.

Fonte: sistematização da pesquisadora, 2016.

Por isso, em uma relação direta a ampliação do tempo de aula em uma escola no campo

apresenta como śıntese integradora o fortalecimento de uma educação urbanocêntrica, ou

seja, uma educação que, direta ou indiretamente, valoriza o modo de vida da cidade, que

contribui para o esvaziamento do campo e desarticulação da juventude do campo.

Vemos essa dimensão destacada nos resultados da dissertação de Costa (2011),

quando conclúı que, embora a ampliação da jornada escolar seja vista como um bene-

f́ıcio pelos docentes da escola pesquisada, apenas essa dimensão e adequações pontuais

nas práticas escolares não garantem a ressignificação desse espaço:

A escola pesquisada apresenta mais caracteŕısticas de uma escola urbana loca-
lizada na zona rural do que uma escola com uma proposta pedagógica voltada
para as necessidades da população do campo. A equipe diretiva avalia nega-
tivamente a estrutura f́ısica da escola para ser de tempo integral. Todos os
participantes da pesquisa também apontaram a falta de estrutura f́ısica como
principal problema da escola de tempo integral. Apesar disso, 83,3% dos pro-
fessores declararam que os páıs estavam satisfeitos e o mesmo percentual de
professores preferiram o tempo integral para alunos do campo (COSTA, 2011,
p. 112).

As conclusões de Costa (2011), nos remetem a nossas conclusões pela análise direta

das respostas dos gestores escolares das escolas municipais do campo do munićıpio de

Ipanguaçu - RN, sobre a implantação das ações do PME. A cŕıtica dirigida aos aspectos

f́ısicos da escola e a responsabilização apenas dos monitores pelo sucesso das atividades
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do Programa evidenciam um não amadurecimento da ideia de que escola do campo se

pretende construir e de que formação se pretende, principalmente, quando se idealiza a

escola como centro e instituição promotora máxima do desenvolvimento, enclausurando as

atividades de ensino e aprendizagem no interior de seus muros ou utilizando dependências

comunitárias apenas como anexos das escolas.

Essa ideia é reforçada nas conclusões da tese de Lucas (2008), na qual ressalta que

os “docentes que atuam na escola desenvolvem uma prática assimilada da cultura urbana”

(LUCAS, 2008, p. 338), e acrescenta:

Na realidade, a escola desempenha o papel de tempo integral, há um ativismo
de ações para atender às exigências do projeto. Assim, ela fica limitada às
questões quantitativas, ou seja, fazer diversidades de trabalho, demonstrando a
capacidade de criar oportunidades e, ao mesmo tempo, preencher o tempo dos
alunos.

Aos olhos dos pais, dos governantes e dos representantes das coordenadorias e
secretarias de ensino que observam os alunos apresentar-se no munićıpio, estado
e fora do mesmo, representando a escola, esse ativismo parece positivo. Essa
situação consolida e amplia a necessidade de a escola ser de tempo integral
(LUCAS, 2008, p. 340)

Embora as ações da escola no sentido de ampliar a jornada aconteçam, essas são

realizadas de forma antidialógica, para usar um termo freiriano, com a cultura camponesa

e corroboram para perpetuar a lógica da educação urbanocêntrica no campo e de manter

a dimensão quantitativa da educação, contribuindo para espetacularização da qualidade

inexistente.

É posśıvel também encontrarmos outra faceta dessa relação na escola localizada no

campo, quando essa jornada ampliada caminha no sentido de dialogar com uma proposta

que valorize os saberes e necessidades das populações do campo, embora não seja uma

prática de Educação Popular do Campo, caminha para reconfigurar a escola nessa perspec-

tiva. Porém, pelo viés mais conteudista e técnico, de atendimento a avaliações externas, as

ações se distanciam de práticas notadamente de educação popular e de integração entre as

atividades nos diferentes turnos, mesmo tendo preocupação na ampliação das habilidades

na formação. Para corroborar com essa constatação encontramos ind́ıcios nos resultados

da tese de Alves (2015):

O curŕıculo da escola segue as normas e a estrutura dos sistemas de ensino
urbanos, mas, ao mesmo tempo, oferece algumas práticas do campo (avicultura,
agricultura, piscicultura, bovinocultura, equinocultura, suinocultura). Por isso,
reafirmo, com base na nossa concepção ampliada de curŕıculo, que nesta escola
há um curŕıculo do campo em construção. Ela está no campo, mas ainda não é
pensada pelos que lá moram. (ALVES, 2015, p. 218-219) [ ... ]A escola é de tempo
integral e oferece, além do ensino regular, práticas do campo, já citadas. Em
função das poĺıticas de avaliação externa, ela acaba tendo como preocupação
predominante preparar e/ou recuperar os alunos e alunas para as avaliações
reforçando conteúdos e exerćıcios cobrados por elas. (ALVES, 2015, p. 219)
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Vemos ind́ıcios de diálogo com a cultura local, mesmo que ainda restrita as formas

de produção e trabalho, e as possibilidades de construção de uma escola que não negue

o modo de vida do campo. Essas são práticas que sinalizam um processo de transição

da escola situada no espaço rural, que aos poucos vai se libertando dos valores urbanos

e antidialógicos para assumir novas atitudes e permitir-se a construção de práticas mais

dialógicas. Seja com a tentativa de diversificação das atividades escolares em jornada

ampliada dialogarem com o universo da cultura e da produção do campo, que indica a

preocupação de fortalecimento da Educação do Campo, seja quando as atividades con-

vergem para finalidades de formação integral com a presença de outros sujeitos na escola

localizada no campo.

Como faceta utópica4 e a que assumimos na pesquisa, podemos ter como horizonte,

nunca completo, mas sempre em vias de consolidação e pasśıvel de aprimoramento, a

dimensão de integração total entre um projeto de Educação do Campo e de Educação

Integral, quando as perspectivas se fundem, encontram-se em sua vocação de humanização,

voltam-se aos fins de educar pessoas para convivência coletiva contra opressão, contra as

formas de aprisionamento do humano, como projeto de Educação Popular.

Nesse sentido a trajetória da escolarização do campo encontrou vários movimentos

de fortalecimento dessa perspectiva, com a introdução da ‘Pedagogia da Alternância’,

muito antes da defesa direta de uma educação integral para escolas do campo. Com a me-

todologia da pedagogia da alternância vemos a viabilidade de uma ampliação do tempo

e do espaço escolar, com a introdução de novos elementos teórico-metodológicos aos pro-

cessos escolares, fortalecendo a experiência fora da escola, as cotidianidades, as demandas

da comunidade. Mesmo reconhecendo as limitações de acompanhamento pedagógico das

atividades do tempo comunidade, conforme aponta Filho (2014), vemos como possibili-

dade real para alternativas a uma formação integradora para as populações do campo

(cient́ıfico, escolar, popular; escola, comunidade; espaços escolares e não-escolares; tempo

de escola e tempo fora da escola).

Na perspectiva de reconstruir a função social e formativa da escola para as comu-

nidades rurais, a Educação do Campo, em sua busca por construir marcos teóricos na

construção de seu Projeto Poĺıtico e Pedagógico, reafirma o papel da escola e seu cará-

ter formativo. Segundo Caldart (2004), a escola é dos objetos principais da Educação do

Campo:

A Educação do Campo não cabe em uma escola, mas a luta pela escola tem sido

4Assumimos a utopia no sentido de Eduardo Galeano (1940-2015, escritor e jornalista uruguaio), como
realidades que querem nascer, como a gravidez das práticas humanas em plenitude de possibilidades, como
promessa, como capacidade de se buscar por outras realidades posśıveis. Transcrevendo seu renomado
poema “La Utoṕıa”, encontramos o sentido que nos aproximamos: La utoṕıa está en el horizonte,/me
acerco dos pasos,/ella se aleja dos pasos./Camino diez pasos y el horizonte/se corre diez pasos más
allá./Por mucho que yo camine,/nunca la alcanzaré./¿Para qué sirve la utoṕıa?/Para esos sirve: para
caminar.
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um de seus traços principais. Isso ocorre porque: a negação do direito à escola é
um exemplo emblemático do tipo de projeto de educação que se tenta impor aos
sujeitos do campo; o tipo de escola que está ou nem está mais no campo tem sido
um dos componentes do processo de dominação e de degradação das condições
de vida dos camponeses; a escola pode ser um espaço efetivo de fazer acontecer a
Educação do Campo, e pode ter um papel importante na disputa de hegemonia
de projeto de campo, de sociedade e de formação humana (CALDART, 2004, p.
36).

Com a preocupação de incluir a escola nos processos de educação do campo e de

construção de um projeto popular, conforme destacado pela autora, ensaiamos três ele-

mentos centrais inseparáveis da reflexão sobre a inter-relação entre Educação do Campo e

Educação Integral, por uma perspectiva cŕıtica e a partir da śıntese integradora da Edu-

cação Popular, em uma publicação de 2014. Nesse ensaio abordamos três orientadores

gerais de educação integral nas escolas do campo: 1) o campo como espaço educativo; 2)

a formação humana em sua completude; 3) a escola que se insere na cultura do campo.

A defesa das três dimensões parte da premissa de considerar os espaços, tempos e

relações sociais diversas presentes no campo como grávidas de aprendizagem. A primeira

consideração advém do entendimento do campo como espaço vivo e dinâmico, como ter-

ritório de disputas por distintos modelos de desenvolvimento e sociabilidades. Essa foi

uma primeira reivindicação presente na 1o Conferência Por Uma Educação do Campo, de

1998, que reafirma o lugar social e poĺıtico do campo e de seus sujeitos e da centralidade

do trabalho camponês (KOLLING, NERY, MOLINA, 1999).

Reafirmar o lugar do campo e do camponês exige dos processos de escolarização a

devida integração e alternância entre espaços de reflexão e trabalho. Como orientador dos

processos dessa formação em sintonia com as demandas camponesas, a Agroecologia se

apresenta como elemento formativo que fundamenta o prinćıpio educativo do trabalho nas

escolas do campo, valorizando o protagonismo e o trabalho das populações do campo:

Nessa perspectiva, uma das principais novidades trazidas pela agroecologia foi
a afirmação do protagonismo dos agricultores/camponeses/ind́ıgenas como ele-
mento central na construção de um novo desenvolvimento rural. A perspectiva
transdisciplinar, incluindo o “dialogo de saberes” entre os conhecimentos cien-
t́ıficos e o conhecimento popular aparece como uma exigência para a resolução
dos problemas pertinentes à temática agroecológica, (SILIPRANDI, 2009, p. 106).

A agroecologia, além de valorizar o universo cultural do grupo camponês, é traço

identitário de processos de Educação do Campo, que integra teoria e prática, formação

pelo trabalho, relação entre diversos saberes, aprofunda o sentido de pertencimento e

coletividade, valoriza a iniciativa de sujeitos e grupos, contribuindo para construção da

autonomia individual e coletiva. A relação entre contextos distintos de saberes é base

para a construção de um curŕıculo que valorize a experiência cultural de seus sujeitos.

Essa relação pode ocorrer por, ao menos, três tendências: relação da desigualdade; relação
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da tolerância; e relação da solidariedade5.

A tendência à relação da desigualdade tem caracteŕısticas, principalmente, de práti-

cas educativas “bancárias”, assim como Freire (2005) denominou, nas quais há depósitos e

transferências de conhecimentos por parte do educador, que é o sujeito ativo no processo,

e uma postura passiva dos educandos que os memorizam mecanicamente os conteúdos.

Nessa tendência as finalidades de sair do campo e as representações de atraso convergem

em uma relação entre o saberes escolares e saberes populares em que há centralidade e

superposição do primeiro em negação ao segundo, conduzindo às condições de interação

entre esses saberes em que há uma ênfase nos conteúdos considerados conceituais e abs-

tratos e em tipos de ação comunicativa fundamentada em relações autoritárias, na qual a

centralidade do papel do professor e métodos de ensino mnemônicos.

Nessa relação de desigualdade entre os saberes, o saber popular é colocado a mar-

gem, como um não-saber, como ignorância, é um traço marcante das práticas pautadas

pela monocultura de saberes (SANTOS, 1996), de caráter puramente excludente, que in-

fluenciou também a visão de transposição didática na instituição escolar, na qual os sa-

beres cient́ıficos são colocados em primeiro plano, sendo transplantados com grau menor

de complexidade para instituição escolar e o saber popular é desconsiderado, entendido

como “ignorante”. O conflito entre os saberes é mascarado por uma visão ingenuamente

harmoniosa e falsa da hegemonia dos saberes escolares e cient́ıficos. As práticas educati-

vas baseadas nessa tendência reafirmam um curŕıculo que descaracteriza os sujeitos, seu

espaço, sua escola e as relações estabelecidas nas cotidianidades das comunidades, prio-

rizando conteúdos fragmentados, ideias soltas, sem relação entre si e muito menos com a

vida concreta dos educandos, situando-se fora de uma totalidade formativa que deveria

considerar a humanização e emancipação dos sujeitos do campo (CALDART, 2004).

A tendência à relação de tolerância entre saberes pode ser caracterizada pelas prá-

ticas que buscam uma convivência mais “tolerante” entre os saberes. O termo “tolerância”

foi escolhido a partir da referência de Brandão (2002), quando explica que tolerância não

é o mesmo que aceitação, uma convivência em que se permite a presença do “outro”,

mas não se aceita sua legitimidade. Nessa relação, ameniza-se a distância entre os saberes

populares e a instituição escolar, porém o mesmo torna-se meio para atingir outro saber

que continua sendo tratado como superior. Nessa relação, a força de mascaramento do

conflito entre saberes é reduzida, e as práticas reconhecem a importância de diálogos com

os saberes populares, mas em uma perspectiva de superá-los, partir do conhecido, do que

é próximo ao educando, para alcançar o saber escolar e cient́ıfico.

Mesmo considerando a contextualização dos conteúdos como um dos aspectos ne-

cessários à educação que almeje inserir a realidade dos educandos em sala de aula, uma

5As tendências de relação de saberes foram objeto de estudo da dissertação de mestrado da Autora.
PORTO ARAÚJO, Monalisa. A relação de saberes na escola do campo. Dissertação de Mestrado. Pro-
grama de Pós-Graduação em Educação. Centro de Educação. Universidade Federal da Paráıba, 2011.
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proposta popular de Educação do Campo extrapola essa noção, já que propõe não apenas

se apropriar dos saberes de uma realidade social espećıfica como ponto de partida para

ter acesso aos saberes da escolarização, mas inserir esses saberes em um movimento de

transformação das condições de produção e, assim, outro tipo de sujeito e de sociedade se

legitimem. O fato desse tipo de tendência estar presente nas práticas sinaliza para uma

abertura a situações de conflito entre saberes vivenciadas com menos desigualdade, mas

ainda assim, não garante a valorização de identidades e do universo cultural popular.

A tendência de relação da solidariedade entre os saberes se refere a superação da

lógica de desigualdade e a validação dos saberes populares por parte da escola. O termo

solidariedade foi utilizado para respaldar a natureza de uma relação que associa o respeito

entre os saberes, e que os aproxime, respeitando suas diferenças, em uma perspectiva

dialógica. É a partir desse diálogo e dessa perspectiva de interações e confronto entre

distintas representações de realidade que é posśıvel construir um novo sentido de escola

e seu curŕıculo para a comunidade escolar, como ressalta Freire (2007, p. 29): “Nesta

modalidade de ação, a realidade que mediatiza seus sujeitos se “entrega” à “admiração”

destes, constituindo-se como objeto de conhecimento de ambos: educadores-educandos,

educandos-educadores”. Esse é um movimento de reorientação do papel dos educadores

e educandos e está fundamentado em novas finalidades e representações do espaço e dos

sujeitos do campo como fruto de um contexto de luta pelo reconhecimento das diferenças.

O desafio colocado à Educação do Campo, como a toda perspectiva de educação
emancipatória hoje, é o de revalorização ou de construção de um pluralismo
desde outras bases poĺıticas e teóricas. Pluralismos que no plano da educação
seja diálogo, que pode ser de complementação ou de objeção e contraponto,
mas que inclua śınteses, superações (CALDART, 2008, p. 84).

A ecologia de saberes (SANTOS, 2007) é um dos aportes de fundamentação para

aprofundamento do processo de fortalecimento de uma Escola Popular do Campo, que

parte das urgências de uma escola que promova a equidade das relações que se estabelecem

no campo e entre esse e a cidade. Uma escola que busque a partir da diferença superar

as práticas de homogeneização e estabelecimento de relações de reciprocidade, uma escola

reconciliadora, que reforce os v́ınculos do homem e da mulher do campo com a terra e

com a natureza e não inferiorize ou estereotipe esses valores, e por fim, uma escola que

seja participativa da vida da comunidade e permita a participação de seus educandos e

demais pessoas da comunidade, estabelecendo v́ınculos frut́ıferos entre essas duas esferas

sociais.

Vemos na Agroecologia uma via insurgente de concretizar uma tendência a rela-

ção de saberes da solidariedade nas escolas do campo. Ao incluirmos a agroecologia na

educação escolar do campo, estão sendo ampliados tempos e espaços de formação, diver-

sificados atividades e conteúdos, com a preocupação de contribuir para fortalecimento da
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identidade camponesa. Essa diversidade de atividades aparece como uma consequência

da diversidade de tipologias de conteúdos a serem trabalhados na escola, na contramão

da escola convencional excludente6 . Sobre essa questão, Zabala (1998), classifica como

constituintes da formação integral escolar: conteúdos conceituais e factuais, responsáveis

pela aprendizagem de conceitos e fatos; conteúdos procedimentais, aqueles relativos ao

procedimentos e modos de fazer, aprendizagens operacionais; e conteúdos atitudinais, os

referentes aos valores e atitudes que integram a dimensão formativa e a humanização,

antes entendidas como parte integrante de um ‘curŕıculo oculto’.

Em nossa pesquisa, a Agroecologia foi uma via de reconstrução das atividades esco-

lares, contribuindo com a formação integral, e uma área de atuação que possibilitou fazer

da escola um espaço sociotécnico (SABOURIN, 2009) de reconstrução de tecnologias sociais

(DAGNINO, BRANDÃO, NOVAES, 2004). Por espaço sociotécnico Sabourin (2009, p.

201):

Eu defino a noção de espeço sociotécnico como locus, ou seja, o lugar e as cir-
cunstâncias que servem de suporte privilegiado para os encontros entre aqueles
atores sociais que mantem elos de proximidade de densidade suficiente para
poder falar e realizar intercâmbios sobre assuntos e objetos técnicos vinculados
ao seu trabalho.

Para o autor supramencionado, a escola é claramente um ambiente sociotécnico que

se integra a rede sociotécnica e pode ser responsável pelas inovações técnico-sociais no

campo e no contexto da agricultura camponesa. O conceito de inovação social aparece na

discussão das tecnologias sociais, e pode ser explicado da seguinte maneira:

o conceito de inovação social é usado em Dagnino e Gomes (2000) para fazer
referência ao conhecimento - intanǵıvel ou incorporado a pessoas ou equipa-
mentos, tácito ou codificado, que tem por objetivo o aumento da efetividade
dos processos, serviços e produtos relacionados a satisfação das necessidades
sociais (DAGNINO, BRANDÃO, NOVAES, 2004, p. 21)

A escola do campo, ao se integrar na rede de reconstrução sociotécnica de uma

comunidade passa a valorizar seus modos de produção e oportunizar a construção de tec-

nologias sociais, como estratégia para a emancipação dos grupos sociais que constituem

o campo. O conceito de tecnologias sociais “compreende produtos, técnicas ou metodolo-

gias replicáveis, desenvolvidas na interação com a comunidade e que representem efetivas

soluções de transformação social” (RODRIGUES, BARBIERI, 2007, p. 1070).

As redes sociotécnicas se integram no fortalecimento dos valores de reciprocidade

camponesa que estão na base das relações produtivas do campo, sendo valor, e ao mesmo

6A esse respeito foi posśıvel orientar um trabalho monográfico da aluna do Curso Superior em Tec-
nologia em Agroecologia do IFRN, Campus Ipanguaçu, SILVA, Luany Gabriely da. O Conhecimento
Agroecológico na Escola Popular do Campo. 2016.
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tempo condição de seu desenvolvimento e resistência. Sabourin (2009) entende que a re-

ciprocidade é a dinâmica de reprodução de prestações, geradora de v́ınculo social nas

comunidades camponesas. A reciprocidade aparece, então, como identidade das comuni-

dades camponesas pelo sentimento de pertencimento e do compartilhamento de saberes,

práticas e valores.

Como base para a construção da reciprocidade nas comunidades camponesas o refe-

rido autor destaca a função da ajuda mútua e manejo de recursos comuns que fortalecem

as organizações coletivas e seus jeitos de fazer e interpretar o mundo. A identidade da

escola do campo, considerando seu lugar de participação na rede sociotécnica, encara de-

safios da formação integral e humana, aliada a dimensão poĺıtica e comprometida com as

demandas do grupo.

A escolha por acompanhar ações de Agroecologia do Programa Mais Educação,

ocorreu pela validade e contribuição dessa área no projeto desenvolvimento popular do

campo. Tratamos a horta escolar como fator fomentador tecnologias sociais, como um

modo de vivenciar a inovação sociotécnica na escola, uma unidade de ação que congregou a

valorização do campo, do trabalho camponês, a inovação social, contribuindo para inserção

no universo cultural, visando seu fortalecimento e ampliação.

O PME como elemento tensionador e potencializador da identidade da escola do

campo, pela incorporação de novas temáticas, ampliação do tempo e do espaço, pode

ser encarado como possibilidade de forçar as estruturas curriculares mais convencionais

e distantes da vida comunitária, para contribuir com a construção de uma escola como

centro de inovação cultural e técnica, se superada sua categoria de não-lugar-institúıdo

para paulatina assunção de um lugar intituinte de ação, mediante a integração de elemen-

tos insurgentes à lógica de desenvolvimento convencional, a agroecologia e as inovações

sociotécnicas, fomentadoras de tecnologias sociais. Vejamos o Esquema da Figura 35.

A escolha do esquema conceitual foi apenas para tornar mais claro os elementos de

análise considerados na pesquisa e suas relações internas. Cabe ressaltar ainda, que os

elementos identitários destacados não apresentam desdobramentos lineares nas práticas,

mas uma rede relações que se interconectam e interpenetram. As conexões mais diretas

aparecem por, em determinadas situações, alguns desdobramentos aparecerem de modo

mais enfáticos que outros. Assim, as categorias de análise para constituição de processos

que evidenciem a identidade da escola do campo e seus desdobramentos foram: a práxis,

como elemento identitário nuclear; a construção coletiva, como produção coletiva, trabalho

coletivo e a reciprocidade; a relação entre saberes, com a valorização da cultura e favore-

cendo a dimensão do cuidado; o pertencimento, em sua possibilidade de conscientização

e compromisso com a comunidade; a autonomia, vivida nos processos de criatividade so-

cial e reinvenção das práticas; e a relação escola e comunidade, em suas possibilidades de

ampliação de tempos e espaços de aprendizagem.
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Figura 35 - Desenho conceitual das categorias de análise das experiências acompanhadas do
PME nas Escolas do Campo pela vertente cŕıtica.

Fonte: sistematização da pesquisadora, 2018.

5.2 AMPLIAÇÃO DAS OFICINAS DE AGROECOLOGIA DO PME NAS

ESCOLAS DO CAMPO: A CONSTRUÇÃO DE UM PROJETO COLE-

TIVO

Ao finalizar o Curso de Extensão em Educação do Campo, no final de 2014, para

os profissionais das escolas do campo, já descrito e analisado no Caṕıtulo 3 desse rela-

tório de tese, três monitores do Programa Mais Educação se mostraram interessados em

implementar ações nas atividades da própria oficina que ministravam, de Agroecologia e

Artesanato, com compromisso aparente de fortalecer a identidade da escola do campo.

Por coincidência, estava em andamento um Edital para seleção de Projetos de Pesquisa

do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cient́ıfico e Tecnológico (CNPq), de Apoio a

Projetos Cooperativos de Pesquisa Aplicada e de Extensão Tecnológica e vislumbramos a

possibilidade de financiamento externos para viabilizar ações de ampliação das oficinas.

Além dos encontros quinzenais no Curso de Extensão, já em finalização, constrúı-

mos uma agenda de encontros para idealização de uma proposta para as duas escolas. As

reuniões ocorreram durante o mês de dezembro de 2014, às quartas-feiras, das 16h às 18h,

para discutirmos que projeto poderia ser implementado para fortalecer a identidade da

escola do campo. Foram quatro reuniões no total. O monitor de Agroecologia, Emanoel,

com Ensino Médio completo, e sua esposa, monitora de Artesanato, Mara, cursando Pe-

dagogia e atual presidente da Associação Renascer de Artesãos da Carnaúba de Picadas
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(Figura 38 ), ambos da escola municipal da referida comunidade (Figura 37 ), além da

monitora de Agroecologia, Bartira, cursando Pedagogia, da escola municipal de Tabuleiro

Alto (Figura 36 ) 7 , faźıamos parte da equipe que idealizou e escreveu a proposta. Na

sequência registros fotográficos das escolas, da Associação e do IFRN - Campus Ipanguaçu

(Figura 39 ).

Figura 36 - Escola da comunidade de Tabuleiro Alto, Ipanguaçu-RN.

Fonte: Acervo do Coletivo Terres, 2015.

A relação entre escolas de comunidades diferentes, Associação de Artesãos e IFRN

foi um diferencial na proposta de ampliação da diversidade de cultivos da oficina de

Agroecologia do Programa Mais Educação, além de garantir a interação entre diferentes

contextos de saberes. A Associação, como uma das formas de organização e mobilização,

contribui para defesa de direitos e fortalecimento de uma identidade coletiva (SABOURIN,

2009). Aproximar as escolas da Associação propiciou uma ligação maior entre escola e

comunidade.

A primeira reunião, ocorrida em 03 de dezembro de 2014, discutimos que ampliação

podeŕıamos realizar nas oficinas, que contribuiriam para o fortalecimento da identidade

da escola do campo, como demanda central das ações a serem implementadas. Foi decisiva

7A identificação dos monitores foi autorizada para o relato da Pesquisa.
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Figura 37 - Escola da Comunidade de Picadas, Ipanguaçu-RN.

Fonte: Acervo pessoal, 2015.

Figura 38 - Associação dos Artesãos da Carnaúba, Picadas, Ipanguaçu-RN.

Fonte: Acervo Pessoal, 2015.

a participação da monitora Mara para idealizar a contribuição da utilização do artesanato

da fibra de bananeira realizado pela Associação Renascer. Assim, o monitor Emanoel

lançou a proposta ao grupo de acrescentarmos frutas no plantio consorciado da horta

escolar, que produzia apenas algumas hortaliças. No diário de campo, ficou o registro “os
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Figura 39 - IFRN, Campus Ipanguaçu-RN.

Acervo do IFRN - Campus Ipanguaçu, 2013. Dispońıvel em:
http://portal.ifrn.edu.br/campus/ipanguacu. Acesso em fevereiro de 2018.

monitores estavam empolgados e discutiram várias formas de ampliar a horta escolar. A

reunião transcorreu com muita interação e parece que vamos construir uma proposta de

canteiro sustentável na escola a partir da integração entre agroecologia e artesanato. Para

o monitor Emanoel fica muito claro uma fala de compromisso e responsabilidade com

a dimensão da maior integração escola e comunidade” (Diário de Campo, 03/12/2014).

Dessa reunião estabelecemos a demanda de amadurecer a ideia no transcorrer da semana

e consultar a anuência de cada escola para implementar as ações, incorporando outras

demandas e/ou adequando a proposta.

Na segunda reunião do dia 10 de dezembro, fizemos a leitura e discussão do Edital do

CNPq para seleção de propostas na área de Extensão Tecnológica e vimos a possibilidade

de escrita do projeto, já com a concordância da gestão das escolas em ampliar as ofici-

nas, no sentido de uma integração entre atividades. Esse foi um momento decisivo para

sistematizarmos pontos para a proposta. Escolhemos como área para atender ao Edital

do CNPq as Tecnologias Sociais na Extensão Tecnológica e fomos escrevendo o projeto,

iniciando já nesse momento com a escolha do t́ıtulo e primeiros elementos de detalhamento

da proposta. O grupo elegeu o seguinte t́ıtulo, que ficou em definitivo para a proposição:

“Práticas agroecológicas e Educação do Campo: vivenciando a reconstrução de tecnolo-

gias sociais nas escolas do campo”; enviado a chamada CNPq-SETEC/MEC N o 17/2014
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- Apoio a Projetos Cooperativos de Pesquisa Aplicada e de Extensão Tecnológica, tendo

como Instituição Propositora o IFRN - Campus Ipanguaçu, a Organização Demandante

a Associação Renascer dos Artesãos da Palha da Carnaúba, situada na comunidade de

Picadas-RN e Colaboradoras as escolas municipais Adalberto Nobre de Siqueira e Nelson

Borges Montenegro, das comunidades de Tabuleiro Alto e Picadas, respectivamente.

Na construção da proposta, definimos a horta escolar como tecnologia social, apoi-

ados na ideia de que a horta agroecológica na escola do campo pode contribuir em várias

dimensões educativas e identitárias, a saber: a soberania alimentar, como tema persistente

para práticas para populações campesinas; os valores agroecológicos no modo de produ-

ção; e o trabalho como elemento de valorização da produção local, tanto na horta como na

utilização de seus produtos para o artesanato. Esses três elementos identitários da escola

do campo foram discutidos a partir da própria orientação do PME para escolas do campo

de 2012, inspirados nas matrizes formadoras indicadas por Arroyo, TERRA, CULTURA

E TRABALHO. A compreensão dessas matrizes formadoras e a śıntese em uma proposta

de horta foi um lampejo de esperança do grupo:“um insight do grupo muito original e pro-

missor, chegamos à conclusão da horta como elemento central da identidade da escola do

campo para construção da proposta. É ao mesmo tempo desafiador e instigante, e vejo isso

não apenas em mim, mas também neles” (Diário de Campo, 10/12/2014). Constrúımos

assim, o seguinte objetivo geral para a proposta:

a) Objetivo Geral A presente proposta tem como objetivo geral (re)construir
tecnologias sociais sustentáveis da produção agroecológica que fortaleçam a
Educação Popular do Campo, através da implantação de Unidades Demons-
trativas (UD) de ampliação da horta nas escolas públicas municipais localizadas
na área rural do munićıpio de Ipanguaçu-RN, que tenham as oficinas de Agroe-
cologia (uma atividade cultural do Programa Mais Educação) (ROTEIRO DO
PROJETO, 2014, p.4-5. Grifos nossos).

O objetivo que constrúımos na tarde do dia 10 de dezembro de 2014 foi nosso in-

dicativo inicial para produção de outros tópicos do projeto, nele podemos observar em

destaque os principais elementos que nos mobilizaram na construção da proposta: Tec-

nologias Sociais, Produção Agroecológica, Educação Popular do Campo, Horta Escolar

e o Programa Mais Educação. Nossa busca caminhava na direção de vivenciar ações no

PME que tivessem mais sintonia com a realidade das escolas. Diante disso, ficamos com

a tarefa de, na próxima reunião, apresentar mais elementos para a consolidação do texto

da proposta.

Na terceira semana de dezembro de 2014 precisamos nos reunir por dois dias con-

secutivos a fim de terminar a proposta que tinha prazo de conclusão para o dia 19 de

dezembro, visto finalização da data prevista no Edital do CNPq. Assim, nos reunimos nos

dias 17 e 18 de dezembro de 2014 e finalizamos a proposta. Destacamos o texto sobre a

Relevância do Projeto que apresenta um resumo da proposição:
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e) Relevância do projeto A proposta tem como objeto a reconstrução de tecnolo-
gias sociais na produção agroecológica das escolas públicas municipais, visando
a inovação no manejo e produção sustentável, através das oficinas de Agro-
ecologia. Intencionamos a implantação de canteiros sustentáveis, com cultivo
consorciado entre fruta, plantas medicinais, hortaliças e verduras, para, atra-
vés da Unidade de Demonstração, valorizarmos e replicarmos a ideia de que a
diversificação da produção é uma prática sustentável e agroecológica. A ampli-
ação da horta escolar é de grande relevância para a proposta, já que o aumento
da produção pode significar uma melhoria quanti-qualitativa para a merenda
escolar, como também pode ser doada aos pais e/ou responsáveis e pessoas da
comunidade no geral, além de produzir matéria base para oficinas de qualifi-
cação profissional em culinária e/ou artesanato, garantindo uma diversificação
cultural e profissional para as pessoas da comunidade onde as escolas estão in-
seridas, inicialmente, podendo se estender a outras comunidades a depender da
demanda local. A qualificação profissional pode ser um elemento de geração de
renda para a melhoria da vida das pessoas que moram e vivem do campo e um
recurso para diversificação das atividades que compõem a agricultura familiar
camponesa (ROTEIRO DO PROJETO, 2014, p. 6. Grifos nossos).

Os elementos em destaque visam colocar em evidência o que realizamos a partir

da proposição do projeto, com a inovação do manejo e da produção mediante canteiro

sustentável, a ampliação da produção da horta escolar, que já existia com a atividade de

agroecologia do Programa Mais Educação, a ampliação não apenas do espaço, mas da

diversidade de cultivos da horta escolar, que significa, diretamente, melhoria da alimen-

tação, na própria escola e fora dela, com a produção chegando na casa dos alunos, nas

famı́lias. A interação entre as duas escolas envolvidas através da replicação do artesanato,

já que apenas a escola de Picadas contava com essa oficina foi outra importante estratégia

sugerida pelo monitor Emanoel, com ńıtida preocupação de fazer com que as pessoas con-

sigam se manter no campo e incorporem atividades variadas para compor a agricultura

familiar camponesa. Assim, de acordo com a proposta, conseguimos desenvolver as ações

do projeto nas seguintes fases: inicial e ou diagnose, para investigação do que poderia ser

cultivado em consórcio em cada escola a partir da produção já existente e das demandas

locais, respeitando as limitações de cada escola; produção e manejo, com a ampliação dos

canteiros sustentáveis, diversificação dos cultivos e aplicação de manejo agroecológico; mi-

nicursos, realização de minicursos, por parte da Associação dos Artesãos da Carnaúba de

Picadas, para aproveitamento artesanal da produção dos canteiros sustentáveis dirigido

às pessoas da comunidade das duas escolas (ROTEIRO DO PROJETO, 2014). Esses fo-

ram passos planejados na construção do projeto e vivenciados ao longo dos dois anos de

implementação das ações.

Na proposta de financiamento, foram previstas cinco bolsas para alunos do curso

de Agroecologia Integrado ao Ensino Médio do IFRN - Campus Ipanguaçu, uma bolsa

para Licenciatura em Qúımica e duas para extensionista comunitário sem Ensino Superior

direcionada aos dois monitores de Agroecologia do Programa Mais Educação, não pôde

ser solicitada bolsa para a monitora Mara, do artesanato, por ela figurar na proposta

como representante legal da Associação dos Artesãos da Carnaúba, que era a Organização
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Parceira Demandante das ações. A coordenação do projeto não solicitou bolsa. Todos

estiveram de acordo com essa definição na reunião do dia 18 de dezembro de 2014. Na

Tabela 19 mostramos a distribuição das bolsas por peŕıodo e o valor total.

Tabela 19 - Distribuição de Bolsas, Peŕıodo e Valores.

Bolsa/Quantidade Peŕıodo Valor Unitário Valor Total

Ensino Médio/05 24 meses R$ 165,00 R$ 19.800,00
Ensino Superior/01 12 meses R$ 400,00 R$ 4.800,00
Comunitário Sem Ensino Médio/02 24 meses R$ 400,00 R$ 19.200,00

TOTAL R$ 43.800,00
Fonte: sistematização do pesquisador, 2018.

Com o projeto, garantimos ajuda de custo a sete pessoas durante dois anos e uma

por um ano, sendo seis alunos do campus e dois monitores do Programa Mais Educação.

As bolsas não sofreram paradas ou atrasos consideráveis durante os 24 meses. Garantir

um valor de apoio aos sujeitos da ação foi entendido como primordial se defendemos a

valorização dos profissionais que atuam, direta ou indiretamente na escola. Os alunos

bolsistas foram escolhidos por seleção, mediante duas fases: primeira, de produção de

um texto escrito, sobre a proximidade com a temática, e segunda, uma entrevista. Como

critério de desempate utilizamos parecer da Assistência Estudantil sobre a renda per

capita. Na sequência, Figura 40 do grupo em reunião.

O projeto contou com a participação total de oito bolsistas e três voluntários, durante

os dois anos de vigência. Os três voluntários foram todos do Ensino Superior, dois da

Licenciatura em Qúımica e um do curso Tecnólogo em Agroecologia. Ao longo do caṕıtulo

iremos nos referir aos bolsistas do Ensino Médio através de letras de “A” a “E”, por

terem idade inferior a 18 anos, os demais serão tratados pelos próprios nomes, conforme

consentido. A experiência de interação entre ńıveis distintos de escolaridade garantiu uma

feição ainda mais aparente da interação de diferentes contextos de saberes.

Em relação aos recursos solicitados para o Projeto tivemos o agrupamento conforme

Tabela 20.

Em relação aos recursos de manutenção do projeto, vivenciamos alguns desafios,

pois, embora o valor de R$ 14.650,00, conforme descrito, fosse considerado suficiente para

o grupo para manter a horta por dois anos e autorizado pelo CNPq, apenas o valor de

custeio foi liberado, o valor de capital, não. Além disso, após a aprovação da proposta e

recomendação para ińıcio imediato em janeiro de 2015, o recurso de custeio foi liberado em

março de 2015 e apenas no valor de R$ 1.200,00, que representava 10% do valor solicitado

para custeio. Assim, t́ınhamos o ińıcio das ações nas escolas e o valor de R$ 600,00 para

cada escola para adquirir os primeiros materiais. Fizemos as primeiras visitas às escolas
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Figura 40 - Reunião do Grupo do Projeto, bolsistas e voluntários.

Fonte: Acervo Coletivo Terres, 2015.

para elencarmos prioridades de aquisição, “na escola de Tabuleiro Alto a prioridade é a

ampliação da área e dos canteiros e a ampliação da cerca e reforço da que está lá, para

os animais da comunidade não invadirem a horta. A escola não tem muros. Na escola de

Picadas não tem locais de armazenamento de água, precisa de bomba d’água e caixa de

água” (Diário de Campo, 05/03/2015).

Na primeira visita juntos foi posśıvel perceber os desafios na implementação das ações

nas duas escolas, uma tinha uma área extensa para que pudéssemos proteger, porém a

comunidade conta com poços de abastecimento e não vivencia problemas mais severos de

carência de água. Na escola de Picadas, não havia preocupação com a proteção da horta,

a escola era cercada por muros, porém, havia a carência de água, já que o abastecimento

dos poços para a comunidade é de água com teor alto de salinidade. Porém, o valor

inicial repassado para custeio do projeto não era suficiente para garantir os materiais

necessários a ampliação da horta escolar. Na Figura 41 imagens da horta nas escolas

antes de conseguirmos implementar as primeiras ações do projeto.

A horta da comunidade de Tabuleiro Alto, tinha apenas alguns canteiros com co-

entro, cebolinha e alface, com cerca necessitando de reparos e reclamação constante de
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Tabela 20 - Divisão dos recursos solicitados para o Projeto.

RECURSOS

DESCRISÃO JUSTIFICATIVA CAPITAL CUSTEIO

Roda de arame farpado Cercar o local onde R$ 700,00
e grapos será a horta

Materiais para preparo Realização do preparo R$ 5.300,00
da terra da terra

Sementes Sementes para o R$ 500,00
plantio

Reagentes, vidrarias Realização de análises R$ 2.500,00
e plasticos e acondicionamento

de materiais

Diárias, passagens Participação em R$ 3.000,00
e inscrições eventos, divulgação

dos resultados obtidos

Notebook Sistematização de R$ 2.000,00
das experiências

Câmera fotográfica Registros das R$ 400,00
experiências

Gravador de áudio Registros das R$ 250,00
experiências

TOTAIS R$ 2.650,00 R$ 12.000,00
Fonte: Roteiro do Projeto, 2014, p. 14.

animais invadindo o espaço. Em um dos momentos de visita, a monitora de Agroecologia,

Bartira, relatou que era dif́ıcil os alunos quererem ir para as atividades da horta porque

consideravam o trabalho cansativo e a exposição ao sol desestimulava a participação mais

efetiva. Assim, conforme relatou, a oficina de Agroecologia na escola acabava sendo de

repasse de teoria sobre como fazer e ela se encarregava da responsabilidade de cuidar

diretamente da horta.

Na escola de Picadas, a aceitação em relação a oficina era mais percept́ıvel, os alunos

já se organizavam para cuidar da horta, as aulas eram intercaladas entre sala de aula e

canteiros, com a responsabilidade de manutenção, irrigação e limpeza, compartilhadas.

A interação entre os dois monitores de escolas e experiências diferentes foi muito impor-

tante, porque na partilha de saberes da experiência feita, para utilizar uma expressão de

inspiração freiriana, um monitor aprendeu com o outro a melhorar sua prática. Vejamos

imagem da horta escolar da escola de Picadas (Figura 42 ).
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Figura 41 - Horta escolar da escola de Tabuleiro Alto, Ipanguaçu - RN.

Fonte: Acervo Coletivo Terres, 2015.

A horta da escola de Picadas já tinha algumas mudas de bananeira plantadas, co-

entro e cebolinha. O espaço era proṕıcio a diversificação do cultivo, porém só havia uma

caixa de água que se tornava insuficiente para o aumento da produção. Mesmo assim,

iniciamos a diversificação mesmo sem as condições adequadas.

A partir do que foi relatado vimos que a produção das hortas era de coentro, cebo-

linha, alface, hortelã, banana e com a implementação das ações do projeto conseguimos a

ampliação e diversificação do cultivo, conforme Tabela 21.

Algumas dessas produções conseguimos manter até o fim do projeto, com muita

dificuldade em relação ao solo, de caracteŕıstica arenosa, com o prolongamento do peŕıodo

de estiagem, salinidade da água e pragas. Conforme relato de Brunna, bolsista do curso

de Licenciatura em Qúımica:

Durante o peŕıodo do projeto a horta pode conceder a escola e a comuni-
dade alimentos como, frutas, verduras e hortaliças. Algumas delas como o
cajueiro, cebolinha, coentro, Alface, Macaxeira, pimentão, quiabo e cenoura
apresentaram-se como uma alternativa na alimentação das crianças e adoles-
centes da escola. Porém, alguns desses plantios não conseguiram se desenvolver
apresentando inibição de crescimento em sua estrutura, uma possibilidade do
problema poderia estar relacionada a caracteŕıstica do solo da região. Como se
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Figura 42 - Horta da Escola da comunidade de Picadas, Ipanguaçu-RN.

Fonte: Acervo Coletivo Terres, 2015.

apresentou o caso da beterraba que em virtude do solo apresentar uma carac-
teŕıstica bastante arenosa, acabou-se classificando-o como inapropriado para o
plantio das mesmas. Outros problemas que provavelmente ainda estejam re-
lacionados ao solo da região, impossibilitou o desenvolvimento do tomate, da
batata doce, do pepino e do repolho. No caso especifico do tomate o problema
se constatou de forma mais severa devido a aparição de uma espécie de mosca,
muito provável que estejamos falando da mosca branca. Esta, responsável por
causar danos a culturas como os tomateiros, causando a sucção da seiva provo-
cando, portanto, alterações no desenvolvimento da planta (RELATÓRIO DE
ATIVIDADES, BOLSISTA BRUNNA, dezembro de 2016).

Já durante as primeiras visitas com o grupo foi posśıvel verificarmos alguns proble-

mas no manejo da horta e a interação entre as diferentes áreas contribuiu para discussão

coletiva em relação aos problemas enfrentados e sugestões. Vejamos Tabela 22:

A busca de sáıdas coletivamente aos desafios postos foi uma prerrogativa para as

ações do projeto. Após as primeiras visitas e constatações, foi posśıvel ampliar a diversi-

dade de cultivos com a aquisição de materiais iniciais básicos para as duas escolas. Como

o recurso liberado foi reduzido, acordamos em montar dois kits simples para as duas esco-

las: regadores, tela de proteção, sementes, carrinho de mão, pás, enxadas; especificamente
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Tabela 21 - Ampliação da produção da horta escolar da oficina de Agroecologia do Programa
Mais Educação.

Produto Antes Depois

Verduras e Coentro, Alface, Cebolinha, Macaxeira,
Legumes Cebolinha Cenoura, Alface,

Coentro, Beterraba, Repolho

Frutas Banana Coco, Goiaba, Abacaxi,
Pimenta, Tomate, Caju,
Manga, Melancia, Pimentão,
Quiabo, Pepino

Plantas Hortelã Courama Branca, Hortelã,
Medicinais Capim Santo

Paisagismo Girassol, Onze horas,
Coroa de Frade,
Pau Pereira

Fonte: Sistematização do pesquisador, 2018.

Tabela 22 - Problemas e sugestões para Horta Escolar.

Problemas Sugestões
Espaços
Escola - A escola não tem - Oficinas de reciclagem;

Coleta Seletiva; - Reeducação ambiental;
- Desperd́ıcio do - Coleta Seletiva;
lixo orgânico;

Horta - Sistema de irrigação - Biofertilizantes como fonte
com pouca eficiência; de nutrientes para as plantas;
- Ataque de pragas; - Reutilização do lixo
- Falta de matéria orgânico na compostagem;
orgânica no solo; - Cobertura morta nos canteiros
- Falta de Cobertura para melhorar a retenção d’agua;
morta no solo; - Quebra-vento
- Não há identificação (plantar árvores em volta da horta);
das espécies; - Verificar o sistema de irrigação,
- Não há quebra vento para economizar água e
ou barreira f́ısica; maior eficiência para as culturas;

- Identificar espécies com plaquinhas;
- Caldas orgânicas no controle
de pragas e doenças;
- Organizar um calendário de plantio;
- Planilha de custos;

Fonte: Sistematização do pesquisador, 2015.

para a escola de Tabuleiro Alto, o arame para reforçar a cerca, e para a escola de Picadas,

uma caixa de água de 150 litros. Algumas sementes e mudas foram doadas pelo próprio
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IFRN, Campus Ipanguaçu.

Os problemas que detectamos em alguns cultivos, como ressaltado no Relatório de

Brunna, nos obrigou a abandonar variedades que exigiam muita água ou que não convi-

viam bem com a salinidade e as que vinham apresentando pragas persistentes. Durante

todo o primeiro ano de ampliação da horta, em 2015, não houve mais nenhum repasse do

CNPq para desenvolver as ações. Diante disso, os monitores começaram a organizar uma

caixinha de recurso do canteiro sustentável, como assim eles próprios nomearam desde a

idealização da proposta. Como constatamos nas visitas, os monitores conseguiram ven-

der a produção excedente da horta na própria comunidade e para mães de alunos que

quisessem colaborar. O valor era administrado pelos próprios monitores com os alunos,

em concordância com a gestão da escola, que fizeram a caixinha da horta, esse valor era

utilizado para manutenção da horta e para atividades de recreação dos próprios alunos,

constatado também pelas bolsistas conforme trecho do relatório de visita: “Todos esses

produtos são vendidos as mães dos próprios alunos ajudando assim a manutenção da

mesma, pois com a dinheiro adquirido com os produtos são compradas as sementes e ou-

tros materiais para a continuidade da plantação” (RELATÓRIO DE VISITA, BOLSISTA

A, novembro de 2015).

Essa foi uma estratégia pensada pelos monitores e teve a autogestão deles e das

crianças que participavam da atividade na horta, sendo uma grande referência para refle-

xão sobre as possibilidades da vivência ter oportunizado maior autonomia das pessoas no

planejamento e execução das ações, “o respeito a autonomia de cada um é um imperativo

ético e não um favor que podemos conceder uns aos outros” (FREIRE, 1996, p. 24). Essa foi

uma construção do grupo, em sua criatividade e assunção de seu lugar de pertencimento,

na escola, na comunidade, no mundo.

A venda do excedente da produção direta da horta aconteceu nas duas escolas,

porém na de Picadas, a monitora de artesanato Mara fez a oficina de lambedores na

escola e conseguiu aproveitar a produção das plantas medicinais criando um produto que

não tinha sido previsto por nós e fez da cultura popular e dos saberes populares conteúdos

escolarizáveis na oficina de artesanato na interrelação com a Agroecologia. Além disso, o

dinheiro proveniente da atividade da horta também foi utilizado para pequenos reparos

nas escolas. Na sequência, imagem da horta escolar após ações de acompanhamento na

Figura 43.

Embora, no primeiro ano, não tendo ampliado a área cultivada na horta de Tabuleiro

Alto, conseguimos diversificar a produção, buscando a sintonia com os alunos. Como

a imagem revela (ver Figura 44 ), a horta parece muito mais cuidada e esse cuidado

refletiu na disposição dos alunos para cuidarem da horta também. Além disso, com esse

pequeno est́ımulo de um outro grupo acompanhando e valorizando o trabalho do monitor

do Programa Mais Educação, notamos um envolvimento maior também da monitora que

refletiu na contribuição de seu pai (ver Figura 45 ) para ajudar na manutenção e na oficina
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Figura 43 - Horta Escolar do Mais Educação após ações do Projeto em Tabuleiro Alto.

Fonte: Acervo Coletivo Terres, 2015.

de Agroecologia.

Dentre os cultivos escolhidos para a Escola de Tabuleiro Alto os alunos pediram

a monitora Bartira que plantasse Girassóis, porque, segundo eles, a escola ficaria mais

bonita. Assim, a monitora plantou os Girassóis, onze horas e mudas de árvores, como

Pau Pereira para arborização da escola, que tem um grande terreno e é muito árida, sem

árvores em volta, e nem ao menos tem espaços de recreação cobertos para as crianças nos

horários de intervalo ou para a prática de esportes. A arborização foi uma opção espećıfica

para a escola de Tabuleiro Alto, já que na escola de Picadas, embora não tenha espaços

cobertos para prática de recreação e esporte, tem muitas mangueiras, que garantem área
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Figura 44 - Horta Escolar do Mais Educação após ações do Projeto em Tabuleiro Alto - Os
Girassóis.

Fonte: Acervo Coletivo Terres, 2015.

coberta na escola.

As ações do projeto permitiram o envolvimento da comunidade na horta e despertou

a vontade de contribuir com um espaço que era coletivo, “Seu Severiano nos recebeu

hoje com alegria nos olhos, falando sobre o orgulho de ter uma filha que contribui na

comunidade e que aprendeu a valorizar e seguir o trabalho do pai” (Diário de campo,

16/12/2015).

Além disso, há uma moradora da comunidade, Dona Margarida Sônia, a única do

munićıpio de Ipanguaçu que conseguiu o selo de “orgânico” para comercializar seus produ-

tos, tem a sua propriedade como referência para a comunidade e para a escola. A monitora

Bartira também levava seus alunos da oficina de Agroecologia do PME para conhecer o

manejo que Margarida Sônia utiliza. Margarida Sônia, tinha em seu registro apenas Sonia

como primeiro nome, mas ao conhecer a história de Margarida Maria Alves, ĺıder campo-

nesa de Alagoa Grande - PB, decidiu incorporar “Margarida” ao seu nome de batismo e

encampar a luta para construção de um mundo mais justo e saudável (ver Figura 46 )..

A propriedade de Margarida Sônia nos recebe com a mensagem escrita na pedra “A

agroecologia é a nossa alternativa para um outro mundo”. A diversidade de sua produção
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Figura 45 - Horta Escolar do Programa Mais Educação após ações Projeto em Tabuleiro Alto -
S. Severiano, pai de Bartira.

Fonte: Acervo Coletivo Terres, 2015.

integra variedades de cultivos e criação de peixe. Todos os integrantes do grupo ficaram

encantados ao conhece-la e reanimávamos a esperança de fortalecer a Agroecologia nos

processos de educação do campo, conforme relatos:

Sônia se destaca por sua grande sabedoria, já que cultiva diferentes espécies
de flores para a atração de insetos polinizadores que ajudem nos seus cultivos.
Além de todas as suas variedades de sementes e plantas, ela ainda tem em seu
espaço a criação de peixes, que fomentam ainda mais todo o seu amor pela
natureza (Bolsista C, novembro de 2015).

A agroecologia e a educação do campo tem suas ráızes na cŕıtica a um modelo de

desenvolvimento degradante social e ambiental, encampada pelos movimentos sociais do

campo. Desse modo, a relação entre ambas é poĺıtica, torna-se śımbolo de resistência e

identidade.

A partir dessa dimensão mais poĺıtica da agroecologia, é posśıvel dizer que,
no Brasil, o enfoque agroecológico e a educação do campo têm a mesma base
social de construção inicial - a resistência dos agricultores familiares camponeses
e seu processo de reorganização a partir dos movimentos sociais (SOUSA, 2017,
p. 637)

Margarida Sônia é um śımbolo de resistência, de fortalecimento da identidade agro-

ecológica na comunidade de Tabuleiro Alto e da importância da mulher no movimento
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Figura 46 - Propriedade de Margarida Sônia, Tabuleiro Alto, Ipanguaçu-RN.

Fonte: Acervo Coletivo Terres, 2015.

agroecológico, como destaca a Bolsista voluntária do curso superior em Agroecologia:

[Margarida Sônia] Começou a luta para ter seu próprio pedaço de terra, dáı
começou a participar dos movimentos sociais, e de encontros com órgãos pú-
blicos e das marchas de mulheres, foi através das marcha das margaridas em
2000 em Braśılia, que Sonia com todo esforço acabou conseguindo seu lote,
que antes seu ex-marido era o titular. Enfim essa vivência nos proporcionou
a uma reflexão minuciosa quão importante essa integração entre nós acadêmi-
cos, agricultores e adeptos das práticas agroecológicas/educação do campo no
processo de reconstrução de vida. Nessa perspectiva é preciso analisar como a
valorização da educação e a coletividade nas atividades agŕıcolas e na socie-
dade constitui significativo aporte para debates sobre a inclusão feminina no
meio rural como participação ativa e não diferenciada da atuação masculina
(Relatório de Visita, Voluntária Luany, novembro de 2015)

O destaque para a Margarida Sônia (ver Figura 47 ) no estudo se dá por sua con-

tribuição a oficina de Agroecologia do Programa Mais Educação, recebendo os alunos e

utilizando sua unidade produtiva como demonstração de agrossistema.

Assim como na horta da escola de Tabuleiro Alto, também conseguimos observar

mudanças na horta da escola de Picadas (ver Figura 48 ), com o monitor Emanoel, de

Agroecologia, e a monitora Mara, de Artesanato, após o ińıcio das ações do Projeto.

A Figura48 retrata um ângulo próximo ao da primeira foto e é ńıtida a diferença.
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Figura 47 - Margarida Sônia Palestrante no evento de encerramento do Projeto - 2017.

Fonte: Acervo do Coletivo Terres, 2017.

O monitor Emanoel construiu uma cabana no meio da horta para ser a sala de aula

das atividades de Agroecologia, ou de qualquer outro professor da escola. Também fez

uma placa de “bem-vindos - canteiro sustentável”. Parece um detalhe irrelevante, mas

são esses cuidados que demonstram apreço e amorosidade pela escolha que fazemos ao

nos percebermos educadores, ao querer bem aos educandos. Como diria Freire (1996, p.

38): “É digna de nota a capacidade que tem a experiência pedagógica para despertar,

estimular e desenvolver em nós o gosto de querer bem e o gosto da alegria sem a qual a

prática educativa perde o sentido”. O cuidado, o zelo, o compromisso são formas poĺıtico-

pedagógicas de demonstração de pertencimento o que aparece ńıtido na Figura 49.

Na imagem vemos um viveiro para aves que o monitor estava construindo, protegido

por telas, duas caixas de água, uma adquirida por recursos do Programa Mais Educação

outra por recursos do Projeto. Porém, o viveiro para aves não pôde ser conclúıdo, pois

a gestão da escola não permitiu a criação de aves no interior da escola. Assim, o moni-
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Figura 48 - Horta Escolar do Mais Educação após ações Projeto na escola de Picadas.

Fonte: Acervo Coletivo Terres, 2015.

tor Emanoel resolveu distribuir as aves adquiridas com recursos da comercialização dos

produtos da horta entre os próprios alunos para criarem em seus quintais em suas casas,

fato inusitado que permitiu uma relação ainda maior entre escola e comunidade, com o

reconhecimento das famı́lias do que acontece na escola, fato registrado nas anotações do

diário de campo: “Emanoel não se cansa de falar o quanto as mães de seus alunos reconhe-

cem seu trabalho e dizem que antes do Mais Educação ninguém ouvia falar da escola, mas

depois dessa horta os meninos até galinha levavam para criar em casa” (Diário de Campo,

09/03/2016). Além da tentativa do viveiro, o monitor construiu a barraca de exposição

de lambedores da horta, conforme Figura 50.

Nas imagens vemos a Barraca do Lambedor feita pelo monitor Emanoel (na foto

segurando a batata-doce produzida na horta) no próprio espaço da horta. Também pode-

mos observar dois lambedores de amostra, feito pelos alunos com a monitora Mara, que

além de ensinar a fazer o lambedor, reutilizava garrafas para envasar o produto e decorava

com o artesanato (ver Figura 51 ) produzido pelos meninos na oficina do Programa Mais
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Figura 49 - Horta Escolar do Mais Educação após ações Projeto em Picadas - O Viveiro Inaca-
bado.

Fonte: Acervo Coletivo Terres, 2015.

Educação.

O artesanato é feito a partir da fibra da bananeira que passa por um processo de

corte, separação, limpeza, secagem até poder ser trançado. Essa é a única comunidade em

Ipanguaçu-RN que tem a tradição de produzir a arte da casca da bananeira. Faz parte

da sua identidade. Essa produção foi estimulada pela criação da Associação dos Artesãos

da Carnaúba, de Picadas (ver Figura 52 ), em maio de 2006, por um grupo de treze

mulheres que almejavam melhorar sua renda. Iniciaram trabalhando com o artesanato

de talo de carnaúba, abundante na região e, depois, foram ampliando para a fibra de

bananeira. Atualmente, a Associação conta com o trabalho de mais de 40 mulheres que

podem escolher quando e quantas horas trabalhar por dia. Ao final do mês, do valor

recebido pela Associação na comercialização dos produtos, 10% retorna para gastos com

a matéria prima da produção e os 90% é dividido pelo total das horas trabalhas e repassado

a cada uma de acordo com o tempo de trabalho despendido.

Mais uma vez o trabalho das mulheres nas comunidades, de base econômica de-

pendentes do trabalho da agricultura familiar camponesa, é ressaltado. São elas as res-

ponsáveis por não apenas lutar pela soberania alimentar no campo, com seus quintais
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Figura 50 - Horta Escolar do Mais Educação após ações Projeto em Picadas - Barraca do Lam-
bedor.

Fonte: Acervo Coletivo Terres, 2015.

produtivos e o cuidado, mas também, por garantir a resistência de uma identidade de luta

e de perpetuação de traços culturais que alimentam a especificidade de cada comunidade

em que a escola se faz presente e precisa se nutrir para garantia do respeito e valorização

de uma identidade aliada aos projetos de desenvolvimento local.

Conforme estava previsto no Projeto, no final do segundo ano foram ministrados

três minicursos sobre artesanato com a fibra de bananeira, promovido pela Associação de

Picadas com público alvo comunidade de Tabuleiro Alto, para alunos da escola, mães,

pessoas da comunidade, profissionais da escola, aproveitando a fibra de bananeira produ-

zida na própria escola. O primeiro minicurso foi realizado no dia 02 de setembro de 2016

com a aplicação da oficina de artesanato com utilização de garrafas recicláveis, obtivemos

a participação de 13 pessoas entre alunos e pessoas da comunidade. O segundo minicurso

ocorreu no dia 27 de outubro de 2016 com a oficina de artesanato com lápis, utilizando

fibra de bananeira e sementes nativas, atendendo o número de 14 participantes. Nosso
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Figura 51 - Artesanato na escola de Picadas.

Fonte: Acervo Coletivo Terres, 2015.

último encontro aconteceu no dia, 08 de dezembro de 2016 onde foi realizada a oficina

de acabamento de cestas, produzidas a partir de palha de coqueiro, fibra de bananeira e

embalagem de leite em pó, para 15 participantes, sendo, o último, com apenas cinco novos

participantes (ver Figura 53 ).

No segundo ano do projeto, enfrentamos além dos desafios de se produzir com um

peŕıodo prolongado de estiagem no coração do Semiárido nordestino, a demora nos re-

passes de valores de custeio do projeto pelo CNPq, tendo segunda parcela liberada em

maio de 2016, com apenas seis meses para finalização do projeto, e um clima não muito

amistoso entre a gestão da escola e os monitores do Programa na escola de Picadas.

Ao observarmos o acirramento das relações interpessoais, que para nós, foi visto

como momento bastante cŕıtico e com tentativas de mediação de conflito falhas. A não

aceitação dos monitores do PME foi ńıtida e gritante, tanto que nenhum dos dois foram

contratados para continuação das ações para vigência do Programa Novo Mais Educação

em 2017 e a horta na escola sendo abandonada e substitúıda por outra em um terreno

atrás das salas de aula. Nem ao menos o espaço já constrúıdo foi aproveitado. Fato que

fez o monitor Emanoel desabafar:
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Figura 52 - A força das mulheres da Associação dos Artesões da Palha de Carnaúba, Picadas,
Ipanguaçu - RN.

Fonte: Acervo Coletivo Terres, 2016.

No ińıcio a gente enfrenta várias dificuldades, as vezes pessoas da escola que
não entendem o que é o projeto, que muitas vezes... eu penso assim, o professor
encara esses programas... que a gente do Mais Educação parece uma escola que
está dentro da outra, a diferença é que é com os mesmos alunos e áı a gente
escuta muita reclamação ‘os meninos do Mais Educação’, sendo que os meninos
são alunos deles também, e áı isso é uma dificuldade... que... uma coisa é a gente
abraçar, outra coisa é você receber aquela divisão, a escola é uma coisa, o Mais
Educação é outra. E áı, a escola é uma coisa só? E que escola a gente quer
para o campo? É um tipo melhor de escola, de manhã é... respeita os alunos,
a tarde discrimina ‘os alunos do Mais Educação’, a gente não quer isso né...
a gente quer uma escola unida, os meninos da escola e do Mais Educação são
os mesmos. O trabalho coletivo é fundamental para que a escola do campo
faça o programa educativo superando as funções meramente administrativas.
É fundamental o planejamento, certo! Em conjunto, uma escola do campo...
muitas vezes a gente tem uma escola no campo, tem uma escola que é uma
escola que tanto está lá no campo como na cidade, e muitas vezes não respeita
as nossas realidades e muitas vezes as pessoas estão ali para ganhar seu salário,
seu dinheiro, que é a realidade, e não reconhece o que a gente vive ou que não
escutam as pessoas que lá estão... (Monitor Emanoel. Transcrição de áudio da
reunião de novembro de 2016).

O monitor desabafa sobre a não aceitação de seu trabalho, não apenas por parte da
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Figura 53 - Minicursos sobre Artesanato da fibra de bananeira, Tabuleiro Alto, 2016.

Fonte: Acervo Coletivo Terres, 2016.

gestão, mas também por parte dos profissionais que estão nas escolas do campo, mas que

se negam a encarar o próprio distanciamento. Esse é um fator de extrema dificuldade no

desenvolvimento de ações mais abrangentes. Nossos parceiros e aliados na escola foram os

monitores do PME, que se mostraram receptivos, compromissados e criativos.

Com o segundo repasse de recursos, adquirimos mais materiais para horta escolar,

que ficou como doação para a escola, e garantimos material para iniciarmos uma horta

comunitária na Associação (ver Figura 54 ), que concordou em ceder uma parte do terreno

para produção coletiva, e o monitor fez também um roçado com os meninos da oficina na

beira da lagoa da comunidade que estava secando. E assim, os dois permanecem na luta

coletiva pela construção de formas de produzir e viver no campo.

A relação escola e comunidade foi vivida de forma intensa e com conflitos, não há

relações harmônicas quando interesses distintos estão em jogo e quando personagens dife-

rentes, que não tem a mesma formação ou a mesma inserção na escola disputam espaços e

tempos educativos com finalidades distintas. A rejeição dos monitores do PME na escola

de Picadas foi ńıtida, embora nos questionários com os gestores escolares, discutidos no

caṕıtulo anterior, não tenha sido expressada, mas que a coordenadora municipal do Pro-

grama do munićıpio de Ipanguaçu mencionou, inclusive como desafio a concretização das

finalidades do PME.

Com a finalização das ações do projeto e com o compromisso de publicizar os resul-
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Figura 54 - Associação após a implantação da horta coletiva.

Fonte: Acervo pessoal, 2016.

tados, organizamos com os componentes do Projeto e demais participantes do Coletivo

Terres, o Seminário de Agricultura Familiar e Educação do Campo, ocorrido em abril de

2017, em que foi realizado o último minicurso para agricultoras da região, conforme Figura

55.

A escolha de realizar o último minicurso apenas com mulheres teve o objetivo de

fortalecer e valorizar a força produtiva feminina e enfatizar a importância da partici-

pação feminina nos espaços de produção, responsável pela diversificação do trabalho na

agricultura familiar camponesa.

O evento de finalização8 , ocorrido nos dias 05 e 06 de abril, foi importante por ter

sido um espaço de partilha e experiência em que contextos de saberes foram provocados a

interagir. As Mesas Temáticas (ver Figura 56 ) foram compostas por agricultores, alunos,

monitores do PME, professores do IFRN, UFRN e UFPB, além do Sebrae. A participação

no evento foi de cento e oitenta pessoas, com uma média de 90 participantes por dia,

sendo, principalmente, agricultores, professores e alunos das escolas localizadas no campo

de Ipanguaçu, Itajá, Assu, Carnaubais, Alto do Rodrigues.

O espaço foi oportuno para a interação entre diferentes sujeitos e a partilha de várias

experiências e reflexões de interesse da Educação do Campo e da Agricultura Familiar:

desenvolvimento, sustentabilidade e agroecologia; os saberes da experiência dos agricul-

tores; a importância da mulher nas atividades da agricultura familiar; a socialização do

projeto com a horta escolar. A diversidade de atividades (ver Figura 57 ) contribuiu para

8A socialização das atividades desse evento, sua repercussão midiática e demais ações do grupo
podem ser acessadas no canal de v́ıdeos do Coletivo Terres, dispońıvel no endereço eletrônico:
https://www.youtube.com/channel/UCmjdovZRWir-WJX8qgcwt1A
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Figura 55 - Minicurso realizado no IFRN - Ipanguaçu, abril de 2017.

Fonte: Acervo Coletivo Terres, 2017.

a interação desses diferentes sujeitos: Mesas temáticas; Oficinas; Apresentação de Banners

e de fotografias produzidas pelos alunos da escola de Tabuleiro Alto9.

Desse espaço de encontro, como demanda final do evento, os agricultores assumiram

o compromisso de realizar uma feira para disseminação de valores agroecológicos e de seus

produtos. Encaramos os desafios coletivos e constrúımos, com a parceira das prefeituras,

Sebrae e agricultores locais a feira durante os meses de abril, maio, junho, julho e agosto

de 2017, a 1◦ Feira de Agricultura Familiar e Economia Solidária do Vale do Açu - FA-

FESVA, no dia 16 de agosto de 2017, no campus do IFRN, Ipanguaçu-RN. A construção

da feira ocorreu respeitando as seguintes fases: articulação dos agricultores interessados e

discussão sobre a viabilidade da feira; pesquisa de campo para levantamento de experi-

ências agroecológica nos munićıpios integrantes do Vale do Açu; Visitas para convite de

9Durante o projeto de acompanhamento das ações do PME na escola de Tabuleiro Alto, foi posśıvel
desenvolver um projeto de Extensão, com duração de sete meses, que integrava as ações de agroecologia
e Ensino de Ciências pela via do Letramento Cient́ıfico. Desenvolvemos o trabalho com 120 alunos da
escola de Tabuleiro Alto e produzimos 20 Banners, em grupo, que foi apresentado, em dezembro de 2016,
em evento aberto a comunidade na referida escola e durante o Seminário no IFRN, em abril de 2017. A
experiência foi objeto de estudo na monografia do aluno do Curso de Licenciatura em Qúımica do IFRN,
Campus Ipanguaçu, Ronison Inocêncio Nunes, intitulada Letramento Cient́ıfico na Escola do Campo:
uma Abordagem em Educação Qúımica para os Anos Finais do Ensino Fundamental (2017). Além disso,
também realizamos outro projeto de extensão durante o segundo semestre de 2016, na mesma escola,
tendo como alvo a fotografia por meio do Smartphone.
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Figura 56 - Seminário de Educação do Campo e Agricultura Familiar - As Mesas Temáticas.

Fonte: Acervo Coletivo Terre, 2017.

participação nas reuniões de articulação da feira; Busca das parcerias e colaborações para

concretização das ações; a vivência de uma feira constrúıda de forma popular e com a

disseminação de valores agroecológicos, (ver Figura 58 ).

A feira contou com a comercialização de produtos da agricultura familiar dos mu-

nićıpios de Assu, Itajá, Ipanguaçu, Alto do Rodriguês, Carnaubais, Pendências e Macau.

Também houve a participação do Grupo “Kombosa me carrega”, de Minas Gerais, que

soube da feira pelas redes sociais e participou da feira com roda de conversa sobre Va-

lores agroecológico. Distribúımos folders a respeito da alimentação saudável, educação

do campo e adubos orgânicos, constrúıdos pelo Grupo Coletivo Terres. Alunos das esco-

las localizadas no campo fizeram apresentações culturais. Também foi apresentada por

uma famı́lia de agricultores E contamos com o show do cantor e compositor local Zelito

Coringa.

Os agricultores e artesãos que participaram da FAFESVA continuaram em articu-

lação, através da rede social criada para articulação da primeira feira, e já articularam a

segunda FAFESVA e receberam diversos convites para participação em outras feiras na

região. Algo que percebemos como positivo, diante do efeito de irradiação social que uma

ação pode possibilitar.

Após a descrição das vivências mais significativas para a pesquisa, seguimos com as
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Figura 57 - Seminário de Educação do Campo e Agricultura Familiar (SECAF) - As atividades.

Fonte: Acervo Coletivo Terre, 2017.

análises dos sujeitos da pesquisa: alunos e monitores do PME e pessoas que vivenciaram

a oficina dos produtos da horta escolar.

5.3 OS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO E A VISÃO SO-

BRE A HORTA NA ESCOLA

Para avaliarmos como foi a experiência de participação nas atividades de agroeco-

logia da escola e qual sentido dado pelos educandos e educandas, optamos por perguntar

“O que você acha da horta na escola?” e deixamos cada um, que aceitou participar, res-

ponder livremente. A questão foi aplicada pelos monitores de Agroecologia das escolas

pesquisadas. Em Tabuleiro Alto conseguimos uma amostra de 18 crianças respondentes,

na escola de Picadas foram 25 crianças. A amostragem correspondeu a 45% dos alunos da

atividade de Agroecologia em Tabuleiro Alto e 20,8%, em Picadas.

Na escola Adalberto Nobre de Siqueira, da comunidade de Tabuleiro Alto, a ativi-

dade foi aplicada pela monitora Bartira, no dia 25 de novembro de 2015, no peŕıodo da

manhã, nas turmas do 4o ano A, 4o ano B e 5o ano turma única. Dispuseram-se a par-

ticipar da atividade dezoito (18) crianças, destas dez (10) meninas e oito (08) meninos,
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Figura 58 - 1◦ FAFESVA.

Fonte: Acervo Coletivo Terres, agosto de 2017.

conforme Figura 59.

Figura 59 - Caracterização por gênero.

Fonte: sistematização do pesquisador, 2016.
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Ainda quanto a caracterização, das dezoito (18) crianças que aceitaram produzir o

texto sobre a horta escolar quatro (04) estão cursando o 4o ano ‘A’, sete (07) o 4◦ ano ‘B’,

cinco (05) o 5o ano turma única e dois (02) não quiseram ou não lembraram de identificar

a turma, como vemos na Figura 60.

Figura 60 - Caracterização por Ano e Turma.

Fonte: sistematização do pesquisador, 2016.

Quanto as produções, podemos observar que de forma geral, eles conseguiram pro-

duzir textos, mesmo que com inadequações na escrita de algumas palavras. A maioria

escreveu textos curtos, com frases curtas, a maioria com desenhos e apenas duas pro-

duções estavam ileǵıveis, porém uma foi posśıvel a reescritura com a criança, a outra

produção não. Assim, dos dezoito (18) que realizaram a produção textual, dezessete con-

sideraram a horta na escola como importante e saudável e um ficou ileǵıvel (ver Figura

61 ).

Figura 61 - A horta na escola.

Fonte: sistematização do pesquisador, 2016.
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Todas as produções leǵıveis apontaram para a horta como uma atividade importante

para a escola e que produz hábitos de vida saudáveis. Essa justificativa foi encontrada em

todas as produções, anunciando que a atividade não é tratada com indiferença por parte

dos educandos e educandas. Isso nos demonstra um ind́ıcio bastante rico, de que não há

repulsa em uma atividade tão caracteŕıstica do modo de vida rural. Além disso, vemos

pelos discursos que a escola passa a atribuir um novo sentido a atividade de plantar e

colher, e não reforça o estereótipo de que as pessoas precisam sair do campo para se

desenvolverem e que essa atividade deve pertencer ao passado de uma geração que precisa

ser superado por modos de produção mais impactantes sócio e ambientalmente.

Dentre as justificativas para as crianças considerarem a horta importante e saudável,

encontramos cinco (05) justificativas recorrentes, de acordo com a Figura 62.

Figura 62 - Importância da horta.

Fonte: sistematização do pesquisador, 2016.

Como nos mostra o gráfico fizemos cinco agrupamentos de justificativas das crianças

que consideraram a horta uma atividade relevante da escola. Vemos que a maioria delas,

47% considerou que a horta escolar foi importante pela produção orgânica, outros 23%

por ser boa, 18% porque deixa a escola bonita, 6% por conta da atividade agroecológica

e 6% apresentou produção ileǵıvel o que impossibilitou nossa análise.

A resposta das crianças participantes nos fornece ind́ıcios de grande valia, principal-

mente, porque na escola de Tabuleiro Alto a monitora Bartira relatava constantemente a

dificuldade de manter os alunos na atividade da horta escolar, mas depois da persistência

os relatos dos alunos foram bastante positivos e com muitos elementos para pensarmos na

relação do sentido constrúıdo com os alunos e os apontamentos da identidade que pode

ser fortalecida nas escolas do campo.

A produção orgânica como principal elemento lembrado pelos alunos da horta foi

uma conquista do trabalho com a horta, a disseminação da ideia e do modo de produção

orgânico contribui para a construção da consciência de vida atrelada a valores saudáveis e a
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necessidade da soberania alimentar, tema a ser fortalecido como temática a ser trabalhada

nas escolas do campo. Como representante desse grupo de respostas escolhemos o relato

do Aluno C:

Eu acho maravilhoso porque tem todo tipo de verdura orgânica e porque faz
bem para a saúde e para a escola, é por isso que a horta é tão importante
porque faz bem para nós e para a escola, porque a verdura serve para nos
alimentarmos melhor, porque dá muita energia e dá forças para nosso corpo e
é saudável (Aluno C, novembro de 2015).

O aluno associa a horta a alimentação saudável, sem veneno, que dá energia e forças,

ao lado da resposta, ele desenhou vários produtos da horta e uma criança de chapéu

indicando claramente a exposição ao sol que a monitora Bartira relatou ser a principal

fonte de reclamação por parte dos meninos. A consciência a respeito da alimentação é

uma dos pilares para formação de pessoas que possam agir para transformar o contexto

de produção imposto por uma cultura do uso de insumos sintéticos para produção de

alimentos. Endossado pela aluna Q que afirma:“Acho importante a horta, por ser orgânica,

não usa veneno, serve para comer, vender. Tem o canteiro, o caju, capim santo, cenoura,

caixa d’água, cebolinha, mudinha de manga” (Aluna Q, novembro de 2015). Atrelada a

ideia da produção orgânica, sem utilização de veneno, temos a valorização da ideia de uma

alimentação saudável, que reflete o sentido de cuidado com a vida e ainda, a repercussão

direta em relação a venda dos cultivos.

Das respostas sobre a importância da horta, agrupamos 23% que consideraram boa.

Dentre elas encontramos a resposta do aluno G: “Eu acho maravilhoso porque essa horta,

faz bem para a escola, as merendeiras pode pegar os vegetais para colocar nos comeres das

crianças é por isso que a horta faz bem para nós” (Aluno G. novembro de 2015). No final

da resposta desenhou a horta com pequenos vegetais e uma caixa d’água muito grande,

enfatizando a importância da água para a produção. Acompanhando essa mesma resposta

temos; “Eu acho que a horta da escola significa que a escola é muito saudável e protetora

com os alunos é isso que eu acho” (Aluno F, novembro de 2015). Assim como o outro

aluno C, desenhou uma criança na horta com chapéu e um sol em posição de destaque

sobre a horta e a cabeça da criança. Nos dois relatos encontramos os elementos da horta

escolar estar atrelada ao cuidado e a proteção para manutenção da vida saudável.

Um elemento considerado surpresa para o grupo foi a resposta de 18% considerar

a importância da horta atrelada a dimensão estética na escola. A aluna se reportou ao

tema da seguinte maneira: “Eu acho legal, bonito, ela é saudável pra nós, trazendo saúde

para todos os alunos e deixa a escola alegre com as plantas verdes” (Aluna M, novembro

de 2015). A dimensão estética também é elemento de formação, é outra demonstração da

ideia de cuidado com o ambiente e com a educação da crianças, esse é um pressuposto da

educação popular que defende um processo de formação com respeito ético e estético na
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autenticidade educativa:

Quando vivemos a autenticidade exigida pela prática de ensinar-aprender par-
ticipamos de uma experiência total, diretiva, poĺıtica, ideológica, gnosiológica,
pedagógica, estética e ética, em que a boniteza deve achar-se de mãos dadas
com a decência e com a seriedade (FREIRE, 1996, p. 13).

Quando a aluna se reporta a boniteza do espaço educativo e trazendo o elemento do

verde como alegria, deixa um recado muito claro sobre as condições de não cuidado com

o ambiente escolar, que em sua maioria não apresenta ao menos espaços cobertos para

recreação, reforçando muitas vezes a aridez da paisagem, que seca não apenas o solo e as

plantas, mas seca a esperança. Segundo dados das Notas Estat́ısticas do Brasil/Mec/Inep

(2017), 29,4% das escolas da primeira fase do Ensino Fundamental pública e 36,3%, das

escolas que oferecem também a segunda etapa do Ensino Fundamental dispõe de área

verde. A escola de Tabuleiro Alto segue as estat́ısticas das escolas sem área verde e arbo-

rização, ficando no centro da comunidade sem ao menos uma árvore. A horta serviu como

uma ação em defesa do verde, da alegria que brota junto com as plantas.

Outros 6% das respostas se remeteram diretamente a agroecologia e o desenvolvi-

mento do gosto pela atividade de plantar como sendo o fator mais importante da horta

escolar: “Eu acho que a horta da escola é muito importante para a escola porque utiliza-

mos na cozinha, a atividade de agroecologia é muito importante e o que eu mais gosto

nela é de plantar” (Aluna E, novembro de 2015). A relação com a terra, com o trabalho

de plantar para produzir a existência se liga aos demais aspectos das respostas dos alunos

sobre a importância da horta na escola.

Já para a escola de Picadas os alunos foram mais enfáticos na relação com o trabalho

e o sentido coletivo da horta, o monitor Emanoel aplicou a atividade em novembro de 2016.

Não houve a identificação do ano cursado por cada aluno que respondeu, mas o monitor

relatou ter aplicado com os alunos do 5o ano e do 6◦ ano. Para caracterização por gênero,

dos vinte e cinco alunos que responderam, quatorze eram meninas e onze eram meninos,

segundo Figura 63.

Embora a quantidade alunos de cada amostragem fossem diferentes, a proporção de

meninos e meninas respondentes foi a mesma para as duas escolas, 44% meninos e 56% me-

ninas. Com relação a importância da horta na escola houve unanimidade de concordância

nas respostas sobre o valor formativo da horta.

Das justificativas para a importância da horta na escola organizamos as resposta

como revela a Figura 64.

Como o gráfico das justificativas demonstra, o tema mais lembrado pelos alunos nas

respostas foi o tema do trabalho, seja atrelado a dimensão afetiva do gostar, do cuidado,

da aprendizagem, do pertencimento, da economia de dinheiro. Apenas 8% responderam

de forma sucinta como“a horta na escola é boa” sem maiores detalhes do porquê considera
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Figura 63 - Caracterização por gênero.

Fonte: sistematização do pesquisador, 2018.

Figura 64 - Importância da horta na escola.

Fonte: sistematização do pesquisador, 2018.

boa.

Em 48% das respostas encontramos a vinculação direta com as atividades que de-

sempenhavam na horta, essas atividades desenvolveram os valores do cuidado, do perten-

cimento e do caráter coletivo: “acho muito bom e legal trabalhar na horta por que quando

nasce as coisas eu levo para casa para fazer chá, mamão, a gente varre, agoa e fim” (Aluna

A2, novembro de 2016). Nesse primeiro relato, é percept́ıvel que o cuidado e o trabalho

desenvolvido na horta ocorre porque existe a consciência de que se pode levar para casa a

produção, que pertence a todos e, que por isso mesmo, também é sua e pode ser partilhado

com sua famı́lia.

Essa ideia se alonga na consciência do cuidado para manter a horta, e na responsa-

bilidade do grupo nessa manutenção, o trabalho na horta é assim entendido como:

Eu acho a horta muito legal e muito divertido porque tem meus colegas para



264

cuidar da horta, eu gosto muito da horta, mais a coisa que eu mais gosto de
fazer na horta é regar as plantas, mas outras coisas também é muito legal, eu
também gosto de varrer, eu gosto muito da horta, porque se a gente não cuidar
da horta as plantas vão morrer e a gente vai ficar sem nada. Cuide bem da
Horta. (Aluna A7, novembro de 2016).

O cuidado é responsabilidade de todos para que todos também possam acessar os

produtos da horta e ficar sem a produção coletiva é ficar “sem nada”. Outro destaque, que

não foi único nas respostas, é o fato da horta ser local de encontro com os colegas para

juntos realizarem as atividades, que demonstra coletividade e afetividade: “acho muito

bom porque quando eu estou na horta com meus amigos a gente agoa as plantas, limpa a

horta e isso é muito bom” (Aluno A9, novembro de 2016).

Também foi evidenciado com relação ao trabalho na horta, a produção de alimen-

tação saudável, que foi a dimensão mais recorrente na resposta dos alunos na escola de

Tabuleiro Alto: “eu acho que a horta é muito bom para todos nós, a horta nos traz um

alimento mais saudável e também lá na horta a gente planta, a gente faz muita coisa

legal...” (Aluna A24, novembro de 2016). Corroborando mais uma vez com a dimensão do

cuidado.

Para 24% das respostas o trabalho na horta gera aprendizado: “pra mim essa horta é

um jeito de aprendizado e de cultura e de aprender a preservar a natureza e essas hortaliças

servem pra todos nós e tem gente que pergunta o que é que eu ganho, então pra essas

pessoas eu ganho conhecimento”(Aluna A15, novembro de 2016). A horta reafirma o lugar

de validade de diversos saberes, da experiência à abstração, ampliando a malha conceitual

dos alunos e tornando-os mais conscientes para moverem-se no mundo, de forma individual

e coletiva, espaço de encontro, de interação, de ação e reflexão. É lugar de fortalecimento

dos elementos de identidade do campo na escola.

eu acho a horta muito legal porque a horta é muito boa para mim e eu cuido da
horta como eu cuido das plantas da minha casa. Eu agou, eu varro, eu apanho
o lixo é muito bom. Eu não trabalho pra ganhar, pra mim cuidar da horta é
uma coisa de coração, porque é uma coisa muito boa. Eu já aprendi a plantar
a aguar e a cuidar das plantas não posso ficar sem fazer isso é uma coisa muito
boa para mim (Aluna A5, novembro de 2016).

Cuidar de algo público com o mesmo zelo que se cuida na esfera privada demonstra

a formação de valores associados a dimensão coletiva e a conquista da responsabilização

pelo grupo, pelo sentimento de reciprocidade e solidariedade constrúıdos no processo de

cultivo. Essas são atitudes e valores, que aparecem na esfera da invisibilidade, pela es-

colarização formal, fazendo a instituição se desresponsbilizar da função de formação de

valores e atitudes, por não fazerem parte de seu arcabouço disciplinar e escolher a via de

distanciamento social e manutenção de seu status quo pelo mito da neutralidade (FREIRE,

2005). Porém, se escolhemos uma finalidade que não apenas propedêutica para educação
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escolar, conceitos, procedimentos, valores e atitudes são constituintes do curŕıculo e são

conteúdos a serem ensinados e aprendidos se visamos a formação integral (ZABALA, 1998).

Por fim 20% das produções também apontaram para a horta escolar como fonte de

economia de dinheiro, pela possibilidade de levar para casa e, assim, não adquirir com

dispêndio de recursos financeiros dos pais:

interessante porque a gente aprende muita coisa, a gente planta, aguoa as covas,
varremos e se na escola tem horta economiza no dinheiro, porque na horta tem
chá de capim santo, tem pé de bananeira, coentro eu gosto da horta porque eu
levo pra casa hortelã da folha grande e chá de capim santo, que minha mãe não
precisa comprar, é o que eu acho da horta na escola (Aluna A1, novembro de
2016).

A horta, pelo colocado pelos alunos nesse agrupamento, é fator de economia para

suas famı́lias, além do valor afetivo que muitos demonstraram, ficou aparente o valor

de fortalecimento de reservas familiares, que podem então, ser realocadas para outras

demandas. Assim, a horta se incorpora ao sistema de reciprocidade escola e comunidade

ao fortalecer tanto a produção de valores de uso e bens comuns quanto a do v́ınculo

social: “a lógica da ajuda mútua ou de solidariedade do sistema de reciprocidade não

visa a produção exclusiva de valores de uso ou de bens comuns a compartilhar, e sim a

criação ‘de ser’, de v́ınculo social”(SABOURIN, 2009, p. 55). O v́ınculo social garantido pela

construção coletiva, em espaços coletivos, faz com que a escola e a comunidade se integrem

a rede de reciprocidade, como uma marca caracteŕıstica das comunidades campesinas, e

reforcem os valores da solidariedade e bem comum na construção de um projeto popular

de desenvolvimento humano e popular para o campo: “eu acho a horta muito boa porque

nós estamos fazendo o bem, pra ela não morrer de sede, porque um dia nós vamos precisar

dela quando nós estivermos doente, e não gastar dinheiro, por isso a gente cuida dela pra

sempre” (Aluna A18, novembro de 2016).

As respostas fornecidas pelos alunos apontaram para vários elementos que vão se

entrecruzando entre a descrição das ações acompanhadas e a análise das falas dos mo-

nitores, na sequência. E esse entrecruzamento aponta para a atividade de Agroecologia,

articulada a de Artesanato, como possibilidade de vivência de uma educação integral

comprometida com a identidade de escola do campo. Atentando para a diversidade de

conteúdos presentes na formação integral, Zabala (1998) analisa a ampliação curricular

ao propor sequências didáticas relativas a conteúdos conceituais e factuais, procedimen-

tais e atitudinais. Nesse sentido, identificamos elementos das tipologias mencionadas pelo

que foi demonstrado pelos alunos, tais como: conteúdos conceituais, quando os alunos

remetem a produção orgânica, a agroecologia, a alimentação saudável, demonstram que

compreenderam esses conceitos a partir do que foi vivenciado na horta; conteúdos proce-

dimentais, quando descrevem as atividades realizadas como limpar, plantar, colher, regar,

adubar, vender; e conteúdos atitudinais, quando remetem a dimensão afetiva e coletiva,
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quando mostram os valores aprendidos ou reforçados no trabalho coletivo, como cuidado,

respeito, solidariedade, reciprocidade.

Outro destaque com a atividade da horta escolar, na oficina de agroecologia, a partir

dos alunos é a valorização dos modos de vida existentes na comunidade, principalmente

em relação ao trabalho com a terra, superando a visão de trabalho degradante e penoso.

Ao contrário, a experiência mostrou, que quando as responsabilidades são partilhadas o

plantar, colher, regar, limpar são atividades desempenhadas com gosto e cuidado.

O cuidado como elemento central de uma relação amorosa e responsável, demostra

a valorização da vida e do espaço constrúıdo socialmente, a partir do respeito estabelecido

na relação entre saberes de contextos diferentes e aprendizagens de conteúdos diversifi-

cados. Porém, a construção dos valores do cuidado, da responsabilidade, reciprocidade e

solidariedade, só foi posśıvel por sua gênese estar calcada na relação teoria e prática, na

práxis integradora de saberes e fazeres diferentes, em que a reflexão permitia seu aprofun-

damento na ação. Então, uma escola que aparece distanciada de seu público, mostra-se

plena em possibilidades de pertencimento, pela conscientização e valorização do universo

cultural e de trabalho, ligados à terra e aos fazeres do campo. A Agroecologia como prin-

ćıpio poĺıtico e pedagógico para Educação do Campo, não meramente um meio ou uma

dimensão metodológica, nem muito menos tema interdisciplinar, proporciona construção

de um espaço formativo do e no trabalho que reconstrói a função social da escola nas

comunidades campesinas.

5.4 DIÁLOGOS A PARTIR DOS MONITORES SOBRE AS VIVÊNCIAS

DO PROJETO NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO

O tópico destaca a análise que os próprios monitores fazem das ações do Projeto na

oficina de Agroecologia do PME, e como as categorias de análise da pesquisa se fazem

presentes nos relatos. As falas que utilizamos foram relatos expressados durante as reuniões

de acompanhamento do programa, visitas, entrevistas (15 de março de 2017) e durante

o evento de encerramento (05 e 06 de abril de 2017) em que foi posśıvel realização de

registros (áudio, v́ıdeo ou escrito).

A primeira discussão que destacamos nessa conversa com os monitores é a percepção

sobre a inserção no PME e as aprendizagens constrúıdas no processo:

Com o Mais Educação a minha experiência foi inovadora. Primeiro, eu não co-
nhecia o Projeto Mais Educação... é... quando eu recebi o convite é me a-daptei
fácil porque a... a área que me foi oferecida foi de agroecologia né... assim... áı
já fui me adaptando a área que eu tinha que botar em prática. É... na prática
e na teoria eu me adaptei facilmente porque assim, é... meu conv́ıvio familiar
com a agroecologia e me adaptei fácil. Aprendi a conviver em grupo. Aprendi
a lidar de fato com as necessidades dos alunos é... aprendi que... é... o.. o..o
desenvolvimento não só em sala, mas na prática, com eles é era essencial para o
desenvolvimento deles e outros aprendizados do dia a dia, a convivência, é... a...
a... prática de como lidar com a terra, com as culturas que ali tinha, e outras
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aprendizagens. É do conv́ıvio escola, aluno, comunidade, no conv́ıvio familiar
porque a gente tinha o conv́ıvio direto com as famı́lias que visitavam a horta da
escola. É... e aprender de fato a lidar com o ser humano, porque é complicado
você está ali todo dia inovando e respondendo os questionamentos deles, por-
que eles por serem filhos de agricultores, a maioria nem todos tinham a prática
de conv́ıvio com a agroecologia, né... Assim, áı foi uma tarefa mais árdua por-
que, além de aprender para mim, eu tinha que repassar né, ai eu aprendia com
eles e assim... todo dia inovava a minha a aprendizagem. As inovações... tinha
coisas que eu não conhecia da agroecologia que eles já sabiam e que não tava
é... interligada, tipo não sabia se era pertencente a agroecologia, os cuidados
com a terra que eles não tinham eles aprenderam é... a parte de venenos que as
próprias culturas lá na parte de hortaliças os pais se envenenavam né, quando
passaram para a horta da escola na parte de agroecologia eles aprenderam que
não precisavam usar adubos, venenos qúımicos para ter uma horta sustentável
dentro de casa né, e sim a horta orgânica que era de sobrevivência... assim,
foram vários tipos de aprendizagens e troca de experiência. eu falo... eu vou
focar na troca... né.. foi uma troca de aprendizagens.... tanto eu adquiri co-
nhecimentos deles pra mim, quanto eu passei aquilo que sabia para eles né...
eu falo na parte de troca mesmo de experiências... tinha coisas que de fato eu
não sabia e eles me diziam e eu aprendia no dia a dia como passei informações
que eles não tinham conhecimento (Monitora Bartira, entrevista 2017. Grifos
nossos).

A fala da monitora Bartira apresenta muitos elementos que nos ajudaram a construir

as categorias do estudo. Primeiro destacamos a relação teoria e prática que é o primeiro

aspecto elencado pela monitora para se reportar ao Programa Mais Educação e sua atu-

ação. A relação teoria e prática é apresentada pela monitora como a vivência do que se

reflete em sala de aula, a aplicação da teoria, não é suficiente ouvirmos em sala de aula

sobre os perigos dos agrotóxicos é preciso problematizar seu uso e viver outras formas pos-

śıveis de produzir sem agressões severas ao ambiente natural e social. Para Freire (2005)

a teoria e prática, ou práxis, é a unidade de construção dos caminhos da libertação entre

opressores e oprimidos.

A palavra é entendida, aqui, como palavra e ação; não é o termo que assinala
arbitrariamente um pensamento que, por sua vez, discorre separado da existên-
cia. É significação produzida pela “práxis”, palavra cuja discursividade flui da
historicidade - palavra viva e dinâmica, não categoria inerte, exânime. Palavra
que diz e transforma o mundo (FREIRE, 2005, p. 11).

Como unidade, núcleo central da práxis em educação popular, a relação teoria e prá-

tica é a categoria que congrega demais elementos de análise. Ressaltamos como dimensão

imediata da relação teoria e prática, no sentido utilizado pela monitora Bartira, a carac-

teŕıstica do pertencimento possibilitada pela visão de proximidade com a comunidade e

com a área de atuação na escola, a agroecologia. A práxis ao mesmo tempo em que foi

possibilitada por essa proximidade da monitora com a comunidade, conseguiu aprofundar

sua dimensão de pertencimento, de identidade com a escola e com a agroecologia, como

modo de produção de vida e de trabalho na comunidade, de relação mais próxima com as
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famı́lias.

Além do pertencimento, a relação teoria e prática aprofunda um sentido cŕıtico

sobre a própria realidade. Uma contribuição, como a mesma destaca, de análise sobre as

próprias práticas vivenciadas na comunidade, quando confrontava a horta agroecológica

com as formas de produzir dos pais dos alunos, marcado fortemente pela utilização de

insumos sintéticos, e o trabalho na horta escolar conseguiu disseminar outra consciência

sobre o trabalho com a terra.

Porém, essa consciência só se tornou posśıvel pela convivência do trabalho coletivo e

integrado no fazer da horta. A agroecologia apresenta em suas caracteŕısticas a valorização

da coletividade e do trabalho partilhado, respeito não apenas com o ambiente natural, mas

também com o social. É a dimensão do trabalho coletivo, de espaços comuns de interação,

em que convivem interesses individuais e coletivos, que vemos nascer fagulhas de relações

de reciprocidades, que extrapolam a dimensão do produzir para acumulação, mas para

partilha e criação de “fundos de reserva”, termo utilizado por Wolf (1979), e que animam a

construção de outras relações sociais no campo, marcada pela partilha coletiva dos modos

de produção e dos próprios produtos. Essa é a base da estrutura de reciprocidade, como

analisa Sabourin (2009, p. 285):

Assim, a reciprocidade, por meio da redistribuição generalizada, gera uma pro-
dução motivada no plano social que constitui um fator de desenvolvimento
econômico que vai além da satisfação das necessidades elementares da popula-
ção (agricultura de subsistência) ou da aquisição de bens materiais por meio da
troca. Pelo contrário, a tendência natural das sociedades camponesas consiste
em produzir excedentes, considerando justamente as exigências sociais da vida
comunitária.

A vida comunitária só é posśıvel quando oportunizamos espaços coletivos de produ-

ção da vida, de partilha e redistribuição dos fatores de produção, assim, as comunidades

camponesas produzem outras lógicas e racionalidades posśıveis que desafiam o capital e

o neoliberalismo. A coletividade, que como Sabourin (2009) destaca, supera a visão in-

gênua de produção simplesmente para subsistência ou para troca, mas congrega fatores

éticos e materiais na construção de um mundo cultural e econômico criativo, dinâmico e

compromissado com causas coletivas. A escola com identidade do campo tem como tarefa

central oportunizar os espaços de trabalho coletivo, em que a práxis da vida cotidiana se

confronta com as dinâmicas e rotinas escolares, forçando a relação entre saberes distintos.

Para o monitor Emanoel, a relação entre distintos saberes para produzir novos é a

conquista da relação teoria e prática na escola do campo e esse é um dos elementos mais

evidentes em sua fala:

O Mais Educação foi uma coisa nova e áı a gente viu que podia assimilar a
teoria a prática dentro das escolas do campo, que antes... antes não acontecia e
áı vimos que é posśıvel aproveitar as disciplinas dentro de uma horta escolar e
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produzir novo conhecimento... novos conhecimentos a partir dali e com relação
ao Mais Educação é um programa que veio complementar a parte teórica,
porque antes não existia e hoje tem a prática e a teoria, então constrúımos
depois da teoria e da prática um novo saber. Eu aprendi que é posśıvel se
produzir dentro das escolas e formar cidadãos capazes de praticar... de fazerem
a ação e de aprenderem com a teoria (Monitor Emanoel, entrevista 2017. Grifos
nossos).

Um primeiro destaque da fala aponta para a denúncia da distância da práxis nas

escolas localizadas no campo, um resqúıcio da escolarização imposta por poĺıticas de

educação rural, que não apenas não visavam fortalecer uma identidade ligada ao rural e

ao camponês, como dirigia-se a supressão de valores e representações referentes ao universo

rural, considerado atrasado. A relação teoria e prática, na fala dos dois monitores aparece

como um espaço de relação de saberes distintos, embora de forma ainda limitada, em que

os saberes escolares e cient́ıficos assumam a dimensão de teoria e os saberes populares, os

da prática. Mesmo assim, vemos um amadurecimento no sentido de perceber a dimensão

identitária da escola do campo no trabalho integrado das disciplinas e da natureza prática,

que circunda o universo cultural dos alunos.

No final da fala do monitor notamos a preocupação de formarmos, nessa relação

teoria e prática, a cidadania que nem seja feita de ‘ativismo’ e nem ‘verbalismo’, retomando

a discussão freiriana de práxis (FREIRE, 2005), mas formando cidadãos que conseguem

interconectar a reflexão e a ação para se mover no mundo. Essas reflexões colocam a horta

escolar em outro patamar do que, normalmente, é discutido no universo pedagógico, a

horta como melhoramento da alimentação e como laboratório vivo para demais disciplinas

escolares. Vimos nascer a concepção de que a horta escolar é um elemento identitário da

escola do campo por conectar saberes diferentes, por ser espaço coletivo de ação, por

possibilitar a replicação de tecnologias sociais e de produção cultural.

A escola do campo também pode ser um centro de produção cultural, pode
ou não pode? Pode, como? De lazer e de trabalho, cultura é preservar nossas
ráızes, cultura é preservar os costumes da nossa comunidade, cultura é educar,
é se desprender de certos preconceitos que só existe o trabalho, mas que existe
o lazer, educação que é o estudo, mas precisa existir a cultura, porque é a nossa
identidade. Nossa cultura nos identifica quem nós somos. E o lazer é aquele
momento que a gente tira para brincar, ou para passear, ou para almoçar ou
jantar, ou para se divertir (Monitor Emanoel, entrevista março 2017).

Compreender que a educação não é apenas formar pelas disciplinas escolares e que

pela relação praxiológica conseguimos construir outra relação entre saberes, mais respei-

tosa e interdependente é essencial para vivência de práticas de valorização da realidade

local e de superação da dependência que perdura nas comunidades camponesas. A relação

tensa e conflitiva entre contextos de saberes foi sendo amadurecida durante as ações do

projeto e com a vivência da práxis pelos sujeitos, conseguimos partir da relação de contex-
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tos de saberes diferentes provocar a reconstrução de suas dimensões fundantes: finalidades,

representações, ações e conteúdos (JOVCHELOVITCH, 2008), presentes numa tendência de

relação de saberes da desigualdade (ARAUJO, 2011), que é, em última instância, desigual-

dade entre grupos sociais distintos, não permitindo a valorização do universo cultural dos

grupos subalternizados, o conhecimento-como-regulação (SANTOS, 1996).

No decorrer da proposta fomos desenhando contornos de uma tendência de relação

entre saberes da tolerância (ARAUJO, 2011), a agroecologia e o artesanato forçando a

cultura escolar a aceitar elementos dos saberes populares, constrúıdos nas experiências

das práticas de cada comunidade. Inicialmente, como dimensão acessória da escolarização,

uma atividade complementar para que os alunos se mantivessem ocupados na escola, nessa

tendência inclusive permaneceram as atividades da escola de Tabuleiro Alto, em que

como outro espaço foi utilizado somente as visitações a unidade produtiva da agricultora

Margarida Sônia e com discurso recorrente da monitora da permanência dos alunos na

escola. Porém, a escola se mostrou aberta a essa tendência de relação, em que os saberes de

outros contextos convivem nas práticas escolares, com o intuito de ajudar na assimilação

dos conteúdos escolares do curŕıculo convencional.

Já na escola de Picadas, as ações dos participantes das oficinas permitiram a vi-

vência de uma tendência da relação de saberes da solidariedade (ARAUJO, 2011), em que

as atividades relativas a agroecologia e ao artesanato, não eram consideradas acessórias

para complementar a carga horária diária dos alunos, mas foram vivenciadas no sentido

pleno do ciclo gnosiológico de Freire (2006), em que os saberes dos contextos populares

são a base para as práticas educativas, que em interação com saberes de outros contextos,

podem ser ampliados e fortalecidos para assunção da identidade do grupo e fator de mo-

bilização social para ação. Assim, os saberes populares envolvidos no fazer das oficinas,

não apenas contribúıam para assimilação de outros saberes do processo de escolariza-

ção, mas passavam a, conscientemente, integrar a malha de consciência dos participantes,

como saberes necessários a sua formação, na interação concreto e abstrato, teoria e prá-

tica, em uma referência clara a perspectiva vigotskiana. Entretanto, para a escola como

um todo, não houve avanços para essa configuração na relação de saberes, e vemos que,

institucionalmente, os saberes populares permanecem marginalizados.

A relação entre saberes de contextos diversos durante o Projeto foi alvo de reflexões

coletivas diversas nos encontros e resultou em texto de análise das bolsistas:

No projeto de extensão a horta é uma importante ferramenta para interligar
os saberes, tanto os saberes dos sujeitos que vivem na comunidade onde a
horta está localizada, quanto os saberes dos extensionistas rurais, propiciando
assim a potencialização dos diferentes saberes, valorizando o diálogo entre os
indiv́ıduos e entre os diferentes tipos de conhecimento. Contribuindo assim para
a emancipação dos saberes populares, escolares e cient́ıficos (SILVA et al., 2016,
p. 9)
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O destaque para o texto é a consciência de limitação e interdependência dos vários

contextos de saberes, o que nos aproxima da perspectiva da ecologia de saberes de Santos

(2007). Superar os preconceitos de hierarquias de conhecimentos foi uma conquista do

grupo para pensar ações que aproximassem os distintos universos culturais (populares,

escolares e cient́ıficos), em um reconhecimento de que a cultura do campo é rica em

saberes e não deve ser inferiorizada, nem suplantada.

O monitor Emanoel, em uma reunião em que apresentou resultados do projeto na

escola, relatou:

A gente desenvolve um trabalho voltado para educação do campo e pra manter
as pessoas no campo também, mas manter elas com consciência, com educação
necessária e com capacidade de produzir em um lugar que é considerado ainda
um lugar atrasado, não é assim? Só que a nossa visão é outra, o campo produz
toda alimentação que está nas mesas de vocês e o campo tem vida. O que seria
do cidadão das grandes cidades sem as pequenas produções das pessoas que
estão no campo? Que somadas essas pequenas produções é... dá em torno de
70% da alimentação que chega até a mesa das famı́lias, da população brasileira.
O campo ele sustentado é... é na escola e é na educação voltada para o campo,
vamos ter consciência de que é posśıvel a escola trabalhar de tempo integral e
trabalhar teoria e prática, ensinar e praticar. Que muitas vezes a gente aprende
mas não pratica, e áı o que acontece, muitas vezes a gente só faz teoria e não
faz prática, e quando a gente chega para executar o que a gente aprende nas
escolas não sabe manusear, sabe fazer um texto, sabe medidas, quantidade,
mas na verdade botar a mão na massa não sabe. Porque a gente nunca fez nem
trabalhou durante a nossa formação (Monitor Emanoel. Trancrição de áudio
reunião novembro de 2016. Grifos nossos).

A fala do monitor é um indicativo do trabalho que desenvolveu enquanto estava atu-

ando na horta escolar com compromisso, consciência e criatividade. Ele destaca o desafio

que enfrentamos ao defender e valorizar o modo de vida camponês, que ainda é consi-

derado como atrasado, embora seja responsável pela produção de uma das necessidades

humanas primordiais, a alimentação. Além disso, destaca que “o campo tem vida”, em-

bora seja uma afirmação óbvia, essa só se torna verdadeira, fazendo sentido, quando os

preconceitos da vida dura, penosa e retrógada, são superados. Esse foi um grande desafio

ao se trabalhar com o grupo de pessoas que atuavam acompanhando o projeto, a visão

de exteriorização da questão camponesa, a visão recorrente de ‘coitados da terra’. A rea-

firmação de que “o campo tem vida” destaca o caráter dinâmico e multifacetado da vida

camponesa, extrapolando a dimensão de produção apenas de alimentos. Ainda segundo

análise das bolsistas:

Para os agricultores e camponeses tradicionais o processo de produção do ali-
mento se confunde com o movimento de construção da própria vida, e não uma
atividade laboral de esforço, dor e obrigação, exceto quando esses são obriga-
dos a trabalhar para o grande latifúndio. O trabalho camponês é de cuidado,
de relação com a natureza, de alegria em ver seu canteiro produzindo. Essa
relação de respeito estabelecida constrói outras racionalidades, com base em
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valores sustentáveis, de respeito, de solidariedade, mesmo quando esses não
tem a consciência nem o domı́nio dos métodos cient́ıficos, estão construindo
saberes (SILVA et al., 2016, p. 07).

A relação teoria e prática nesse caso, reestabelece uma relação de saberes sem a

hierarquia da desigualdade, reafirma a cultura camponesa do trabalho com a terra como

um dos elementos a serem fortalecidos na construção de uma identidade de escola do

campo. A relação com a terra, produz racionalidades diversas ligadas ao cuidado com

a vida e ao trabalho como identidade humana na produção da existência. Continua o

monitor:

A educação camponesa deve assumir todos os desafios de aprendizagem e da
produtividade produzindo vida e qualidade de vida. Eu acho que quando a gente
diz produzindo vida e qualidade de vida, eu acho que é a gente preservar o meio
ambiente porque quando a gente preserva a gente produz muito mais naquele
espaço e com certa qualidade de vida para não adoecer, não vai estar com o
espaço polúıdo, consequentemente, a gente vai ter uma vida melhor. Assumir
novos compromissos e responsabilidades, mudar a forma de trabalhar e cumprir
metas. É no meu ver é que a gente quando entrou no projeto, assumiu metas, e
muitas vezes a gente vê que tem dificuldades, mas a gente se esforça pra cumprir
nossas metas pra cumprir nosso trabalho, apesar das dificuldades do dia a dia
dos empecilhos, mas a gente está cumprindo o trabalho, então aqui a gente
começa a ter uma escola dentro do campo com mais oportunidade e mais justa
e que considera a realidade daquele espaço. A partir de que? Dos trabalhos de
conhecimento de onde a gente vive, de onde a gente mora, do espaço geográfico,
do que a gente tem, da biodiversidade é... conhecer principalmente o que a
gente tem no... ervas medicinais, plantas que já muitas vezes já estão ficando
em extinção por conta dos desmatamentos e das queimadas, tem que conhecer
primeiro o nosso espaço, primeiro a nossa casa e áı, dáı a gente começa... não
essa escola que vem jogada de cima para baixo, mas uma escola que comece de
baixo para cima (Monitor Emanoel. Transcrição de áudio da reunião novembro
de 2016. Grifos nos-sos).

A identidade de produção da existência pelo trabalho parte da ideia do cuidado e da

preservação do espaço que cultiva a própria sobrevivência, da famı́lia e do grupo. Cuidado

e preservação apresentam-se como outro desdobramento da relação primordial entre teoria

e prática. Essa combinação entre cuidado e preservação, faz com que a escola considere o

entorno, a realidade social dos alunos e da comunidade a qual pertence, problematizando

questões relativas as práticas e manejos inadequados, voltando o olhar para os contextos

culturais e produtivos que não apresentam sintonia com o respeito a diversidade e ao

cuidado com a vida.

Essa escola, preocupada com o entorno, com a geografia, história, biodiversidade,

com a linguagem e as lógicas produtivas do coletivo, é uma escola pensada e vivida “de

baixo para cima”, como explicita o monitor. A identidade da escola do campo é uma con-

quista, não será uma doação “cima para baixo”, por poĺıticas de atendimento com caráter

assistencialista ou neotecnicista, embora seja posśıvel burlar as finalidades individualistas
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e mercadológicas presentes nas poĺıticas, de resposta aos rankings de avaliação internaci-

onal da educação. Como já analisamos, vemos que mesmo uma poĺıtica que é imposta às

escolas pode se reconfigurar dependendo da coesão entre o grupo que vivencia as ações e

possibilita a formação de organizações dentro da instituição escolar (LAPASSADE, 2008).

Assim, mesmo que as demandas educativas recaiam nas finalidades ligadas ao capital e a

desvalorização das especificidades do campo, a vivência da práxis, a construção coletiva,

o respeito a diversidade de contextos de saberes, propiciam a construção da autonomia do

grupo que é capaz de construir uma escola “de baixo para cima”, levando em consideração

suas demandas, seus ritmos e caracteŕısticas.

A autonomia é um conceito central nas práticas de educação popular, por ser a

conquista dos processos que conduzem a libertação e emancipação humana, não como

ideais inatinǵıveis, mas pela consciência do posśıvel e construção das condições coletivas

de alcance.

Os oprimidos, que introjetam a ‘sombra’ dos opressores e seguem suas pau-
tas, temem a liberdade, a medida em que esta, implicando na expulsão desta
sombra, exigiria deles que ‘preenchessem’ o ‘vazio’ deixado pela expulsão, com
outro ‘conteúdo’ - o de sua autonomia. O de sua responsabilidade, sem o que
não seriam livres. A liberdade, que é uma conquista, e não uma doação, exige
uma permanente busca. Busca permanente que só existe no ato responsável de
quem a faz. Ninguém tem a liberdade para ser livre: pelo contrário, luta por
ela precisamente porque não a tem, Não é também a liberdade um ponto ideal,
fora dos homens, ao qual inclusive eles se alienam, Não é a ideia que se faça
mito. É a condição indispensável ao movimento de busca em que estão inscritos
os homens como seres inconclusos (FREIRE, 2005, p. 18).

A autonomia implica em responsabilidade coletiva para assumir a liberdade de agir, e

a liberdade de ação, conquistada a cada decisão coletiva, provoca o movimento que nutre

a autonomia do grupo. Nas atividades do Projeto de acompanhamento das oficinas de

Agroecologia do PME foi posśıvel o exerćıcio da autonomia por parte dos monitores e dos

meninos, a medida em que as necessidades para manutenção da horta foram se mostrando

cada vez mais urgentes e outras foram sendo inventadas, como novas metas, na ampliação

do alcance poĺıtico e pedagógico do mover-se na oficina de Agroecologia. Essa autonomia

foi experimentada principalmente na escola de Picadas, em que houve menos apoio da

gestão, enquanto que na escola de Tabuleiro Alto, a dependência das reuniões do grupo,

dos recursos do CNPq e da limitação a própria escola como mantenedora das ações ligadas

a horta foi mais viśıvel. No relato do monitor Emanoel vemos o alcance da ação no sentido

de fortalecer a autonomia do grupo:

A comercialização dos produtos... como a gente produz e a escola já recebe do
compra direta, não é assim! A escola ela compra merenda dos agricultores fami-
liares e aqueles agricultores que tem cadastro, a escola adquire os produtos... Aı́
a gente produz é... o coentro, os meninos encaixam e a gente sáıa para vender
dentro da comunidade, de casa em casa, com esse dinheiro a gente comprou
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galinha e distribuiu entre os meninos do projeto, tem uns hoje que já tem dez
animais, quer dizer, de um simples gesto de produzir a hortaliça, o coentro, a
gente conseguiu comprar galinhas, quer dizer, num espaço tão pequeno... e a
gente incentiva que aquele animal que ele compra, os ovos que são deitados ou
são vendidos, áı os meninos ficam com o dinheiro e a gente se organiza para
fazer um passeio. Também produzimos os lambedores... os lambedores a gente
além de levar para casa o hortelã, o infectrim, capim-santo, a escola... tem a
mãe da minha esposa, que é parceira, a gente faz os lambedores e as mães
dos alunos também já sabem, vão lá pegar uma erva e não precisa comprar, o
que excede a gente comercializa e os meninos hoje fazem passeio, as vezes eles
ficam com uma parte e a escola... a gente dentro da escola mantem o canteiro
(Monitor Emanoel. Transcrição de áudio da reunião de novembro de 2016).

A reinvenção das ações da horta foi um importante passo para a vivência do ciclo de

liberdade de ação e autonomia, com responsabilidade partilhada entre monitor e alunos.

A ideia de vender os produtos na própria comunidade com valores acesśıveis, foi uma

ideia que surgiu do monitor e acatada pelo grupo de alunos. Todos estavam conscientes

da responsabilidade de cada um ao assumir novas tarefas. A liberdade surge da aceitação

das responsabilidades. Além disso, instaurou um ciclo de aprendizagem sobre produção e

venda direta, em que os próprios meninos poderiam vender sua produção, reforçando o

caráter autônomo do trabalho.

Outro aspecto também que destacamos foi a distribuição igualitária do trabalho

coletivo, se todos eram responsáveis pelo trabalho, estavam livres para escolher participar

da ação, tinham autonomia de distribuição de tarefas, da produção à venda, tinham,

assim, iguais direitos sobre os valores obtidos, que tinham uma distribuição individual e

coletiva, quando o monitor ressalta a compra de aves para distribuir para os participantes,

foi uma aquisição visando o coletivo, mas ao distribuir as aves para cada um, torna-se

conquista individual, que também vai voltar a ser coletiva, dá multiplicação das aves e

comercialização de ovos, os valores retornam também ao grupo para promover momentos

coletivos de lazer.

A reinvenção das práticas na horta, mediante a partilha coletiva, ancorada na práxis,

reafirma a autonomia do grupo e fortalece a reciprocidade na pluralidade das formas de

produção ligada a agroecologia e a agricultura familiar camponesa:

As prestações de ajuda mútua, do compartilhamento do trabalho e de manejo
coletivo de recursos comuns partilhados dão alguns exemplos de práticas econô-
micas gratuitas, baseadas no prinćıpio da reciprocidade, que são essenciais para
o desenvolvimento da produção agŕıcola. Mas como vimos, são também funda-
mentais para se manter a coesão da organização social em torno de valores
humanos afetivos e éticos comuns (SABOURIN, 2009, p. 260).

A relação estabelecida entre a produção da horta e a comunidade perpassou mais do

que a dimensão econômica propriamente dita, mas a relação de construção de objetivos

comuns, de partilha de vivências. Outrossim, a reinvenção da horta demanda a diversifi-
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cação do que se produz, de como se produz, estimulando a criatividade grupal, que conta

com as criatividades aguçadas no plano individual, mas que se reconstroem enquanto pos-

sibilidade no plano coletivo. Quando o monitor recorre a mãe da esposa, detentora do

saber sobre plantas medicinais para produção de lambedores, que passa a ser ensinada as

crianças também na escola, mesclando a oficina de Agroecologia e de Artesanato, vivência

a construção de um processo coletivo de criatividade social.

A criatividade, que garante a reinvenção das práticas sociais, consegue fazer a me-

diação entre as dimensões de reciprocidade na construção de espaços, tempos e trabalho

coletivo, e os diversos contextos de saberes envolvidos para reconstrução dos modos de

produzir e dos próprios produtos, quer dizer, reconstrução de tecnologias sociais, que ga-

rantem, a longo prazo, as inovações sociotécnicas, que na análise de Sabourin (2009), são

alimentadas por informações, práticas e referências produzidas em redes sociotécnicas que

envolvem comunidades, organizações e instituições.

A existência de inovações vem da criatividade coletiva, que só é produzida na re-

lação de diferentes atores e redes. Por isso, a escola por si só, sem a comunidade não

consegue garantir a construção de uma identidade de escola do campo, nem muito menos

os educadores sozinhos irão conseguir instaurar a criatividade necessária para construir

tecnologias sociais que garantam a inovação sociotécnica das comunidades rurais. Diante

disso, destacamos o potencial dos monitores do PME, em sendo representantes da comu-

nidade para fortalecimento do v́ınculo entre âmbitos sociais diferentes, com interesses e

práticas diferentes, mas que podem dar respostas aos desafios enfrentados nos processos

de formação das populações campesinas. Conforme análise das bolsistas:

Outras atividades desenvolvidas com as crianças como o manejo e manuten-
ção da horta pelo projeto de Extensão Tecnológica tem se mostrado positiva
diz respeito às questões de consciência agroecológica, as crianças começam a
compreender melhor a relação do cultivo e como se dá o processo deste. É im-
portante enfatizar que o canteiro sustentável também tem buscado estimular
a criatividade social e a reinvenção de práticas de artesanato com a palha da
banana, replicando esse saber fazer em oficinas abertas a comunidade de Picada
e Tabuleiro Alto (SILVA et al., 2016, p. 08).

A oficina de Agroecologia e de Artesanato do PME, nas escolas do campo, se mos-

traram viáveis e de valor preponderante para valorização do universo de produção, de

cultura e da identidade camponesa. Sua proximidade com a comunidade, por meio de

monitores que aprofundaram seus v́ınculos de pertenciamento, colocam em ação a cria-

tividade social para disseminação de práticas assentadas em valores éticos do cuidado,

do respeito e de revalidação do universo cultural local. O v́ınculo escola e comunidade,

propiciado pelas ações das oficinas, possibilitou a diversificação de atividades, tempos e

espaços de aprendizagens necessários a educação integral em escolas do campo.
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No projeto a gente nas aulas de artesanato, produzia também da fibra de ba-
naneira em parceria com a Associação dos Artesãos da Carnaúba, e fizemos
oficinas na outra escola colaboradora, de artesanato, divulgando nosso traba-
lho e melhorando a relação entre as comunidades e as escolas envolvidas. Da
fibra da bananeira, em plantio consorciado na horta da escola, isso porque a
banana a gente aproveita o caule na construção do artesanato e o fruto que
a gente come. E áı a gente acrescentou hortelã, pi-mentão, cebola, cebolinha,
coentro, batata-doce, macaxeira, quer dizer em uma espaço que a gente disse
vários produtos plantados, várias plantas, onde a gente deixa de usar a mono-
cultura que estraga o solo, e nesse sistema uma tira um nutriente, outra retira
outro mas repõe outro e se torna sempre um solo com oxigênio, com ferro, com
outros nutrientes que a monocultura suga, que se eu plantar milho a vida toda,
meu milho na segunda safra já vai dar mais fraco, naquele mesmo espaço se eu
plantar feijão também e for revezando, então eu estou usando a terra de forma
apropriada sem enfraquecer.

O tamanho da área que a gente usa na escola é em torno de doze por vinte,
e inclusive a Associação já vem também... a gente trouxe agora para pessoas
da comunidade um curso de agricultura orgânica. Porque os meninos estão
na escola aprendendo e os pais precisam aprender também. E... eu acho que
associação dentro das comunidades ou nos bairros tem essa função, de organizar
as pessoas, certo. Além de saber os direitos e deveres as pessoas associadas tem
mais essa capacidade de pensar, de produzir, de criar, de fazer... um é uma
coisa, dez é outra,né?!.

Temos um espaço para horta na beira da lagoa e na Associação. Vamos con-
tinuar a caminhada por uma educação capaz de atender as necessidades das
pessoas que vivem no campo, a gente vai continuar fazendo, trabalhando, pro-
duzindo e mostrando o que a gente está fazendo, além disso, é fundamental
para que a gente tenha uma educação, tanto no campo quanto nas cidades,
uma educação mais consciente para lutar, a gente dos Movimentos Sociais pela
Associação a gente luta pelo melhor, coletivamente, não adianta ter o melhor
só pra gente não, a gente tem que tá todo mundo bem (Monitor Emanoel.
Transcrição de áudio da reunião de novembro de 2016).

Esse relato do monitor Emanoel, reforça a consciência da importância da relação

escola e comunidade na construção da identidade da escola do campo. Uma escola que

se integra a uma rede de relações com organizações da própria comunidade e de outras

comunidades. Organizações que também atuam na formação das pessoas que moram no

campo, não sendo a escola um lócus único da formação. Olhar a escola a partir de uma

perspectiva cŕıtica significa perceber suas limitações e contribuir para que possa incorporar

novos elementos formativos de acordo com as necessidades das comunidades atendidas.

Assim, a escola passa a ser também um espaço sociotécnico, ao modo de Sabourin (2009)

dentro das comunidades, capaz de dialogar e de construir formas posśıveis de convivência

com o modo de produção da agricultura familiar camponesa.

E a educação integral promovida pelo Programa Mais Educação nessas experiências

acompanhadas, contribuiu para fazer da escola mais um espaço de inovação na busca por

desenvolver uma educação com identidade do campo. A ampliação de tempos e espaços

escolares foi fundamental para vivência e aproximação da relação escola e comunidade.

De um modo diferente de como é vivenciado na cidade, em que as práticas são mais

dependentes de aparelhos públicos, no campo, a relação de solidariedade e de reciprocidade
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faz dos espaços coletivos ou de referência para práticas inovadoras, espaços educativos

prof́ıcuos para a formação dos meninos e meninas. Fica ńıtida a vivência do campo como

espaço educativo, seja na plantação a beira lagoa, como extensão da horta da escola,

seja nas práticas da Associação dos Artesãos da Carnaúba de Picadas, ou mesmo na

unidade produtiva da agricultura Margarida Sônia de Tabuleiro Alto. É preciso reinventar

os espaços de aprendizagem, aproximando escola e comunidade, comunidade e outras

comunidades, escolas de escolas, escola e associação, escola e casa, e isso só é posśıvel se

houver abertura da escola para os novos sujeitos que educam, pessoas que possam ser da

própria comunidade, que conheçam a rotina e a dinâmica da vida cotidiana do grupo,

para pensar no bem coletivo, na organização das pessoas, porque “um é uma coisa, dez é

outra, né?!”.

Também com a ampliação do espaço, temos a ampliação do tempo, que precisa

de outros referenciais, mesmo que haja atividades no contraturno da escola, com a di-

versificação de atividades, temos um tempo não contabilizado de responsabilidade, de

cuidado, de respeito ao coletivo, de vida. Quando uma criança leva uma ave para casa,

assume o compromisso que extrapola o controle do tempo da escolarização formal, as-

sume responsabilidades que frutificará para o coletivo e esse tempo faz parte do tempo

dedicado a aprender, a formação humana, transformando os esquemas habituais. E isso

nos aproxima mais de espaços e tempos ligados a orientações da Pedagogia da Alternân-

cia, utilizada como meio para garantia da formação integral às populações camponesas

(GIMONET, 2007), mas que ainda não é recorrente nas práticas curriculares das escolas

públicas localizadas no campo.

A vivência da diversificação de tempos, espaços e atividades de aprendizagem, em

uma Educação Integral nas escolas do campo, tem muito a se enriquecer com práticas

orientadas pela Pedagogia da Alternância, reflexão e prática que não conseguimos avançar

nas ações. Além do próprio desafio de interpretação do que se entende por educação

integral nas escolas do campo por parte dos sujeitos que vivenciaram a ação.

A opção por essa educação camponesa é porque é humanizadora, capaz de fo-
mentar a fé, esperança, solidariedade e alegria nas pessoas que vivem no campo.
Lutamos para que a educação ofertada nas escolas do campo seja uma educa-
ção capaz de formar a saúde, cultura, o lazer, a esperança, a sustentabilidade,
a consciência e o trabalho. Vamos continuar a caminhada por uma educação
capaz de atender as necessidades das pessoas que vivem no campo (Monitor
Emanoel. Transcrição de áudio da reunião de novembro de 2016)

A Educação Integral pra mim é... forma cidadãos ou alunos que realmente vão
conhecer seu espaço de vida, é muitas vezes a escola do campo educa por educar
e nesse novo formato de prática e teoria ensina o aluno que se ele quiser ser um
médico ele vai estudar pra ser um médico, mas se ele quiser ser um agricultor
ele vai ser um agricultor educado e conhecendo, certo, não é um agricultor leigo,
mas um agricultor educado e isso é muito importante. É... a educação integral
é a que o aluno passe o dia na escola, uma parte teoricamente aprendendo o
conhecimento dos livros, em seguida praticando o que aprendeu ele vendo na
teoria e aprendendo ao praticar como plantar, como colher, como regar, e isso
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é importante porque não forma só o cidadão ou aluno pra teoria, mas forma
pra teoria e prática. (Entrevista Emanoel. Março de 2017)

O monitor Emanoel apresenta uma fala muito amadurecida a respeito da educação

integral nas escolas do campo e da defesa de uma educação do campo compromissada

com a humanização das pessoas, tendo como núcleo central a práxis, a relação teoria e

prática, que nos faz enxergar o entorno, o grupo, habilitando para ação, para o trabalho,

para a coletividade. A interação entre essas dimensões constrói os valores básicos da fé,

esperança, solidariedade e alegria, atendendo as necessidades dos que vivem no campo

em todos os aspectos desde a saúde, cultura, o lazer, a sustentabilidade, a consciência

e o trabalho. Portanto, refletir sobre uma educação integral em escolas do campo nos

distancia de pensar em uma supremacia escolar, uma escola detentora das horas e dos

espaços de aprendizagens. Pelo contrário, essa escola é um lócus aberto as possibilidades

vislumbradas pelo grupo para inovação social, econômica, gnosiológica, técnica e cultural.

O amadurecimento percebido no monitor, não foi o mesmo encontrado na monitora

Bartira, que associa a educação integral apenas a ações que a escola pode propor:

Para mim a educação integral tem um significado. Porque integral a gente fala
muito de permanecer ali né, eu mando a minha filha para escola e vou buscar
de manhã e pego a noite, de seis as seis, mas ela tem um significado. Porque
de seis as seis? Porque vai desenvolver outras atividades porque vai fazer uma
oficina diferenciada do turno dela, ela vai fazer o que na escola naquele... pra que
elas fique naquela escola integralmente né, eu creio que na minha concepção a
educação integral ela visa muito isso, você é... de permanência né, de... absolver
o que tá se fazendo dentro da escola, não pegar o cidadão e deixar lá por deixar

”
mas que seja aproveitado todo tempo dele lá enquanto formação. É para mim a
Educação em Tempo Integral no Campo ela focaliza muito as é... o tempo que o
aluno fica na escola, que o filho do agricultor fica ali, o que ele vai aprender ali,
que interesse tem de ser integral e ser no campo né... eu acho que , na minha....
no meu entendimento, na minha... mas eu acho que seria isso, formar cidadãos
conscientes de morar no campo, de estar no campo, porque estar no campo
e várias questões que de fato é... concretize a educação integral do campo. E
formar os cidadãos na sua origem, na sua cultura. É... porque a gente sabe
a preocupação de trazer esses meninos pra cá onde lá podemos oferecer tudo
que eles precisam. Vejo, porque o projeto horta atendia os dois públicos, tanto
vespertino quanto matutino, então quando a gente fala em educação integral
aqueles meninos não ficavam dispersos eles tinham ocupações ao ficar na escola.
Os meninos da manhã ficavam a tarde, mas eles não ficavam na escola, eles
ficavam com atividade relacionada, no caso do projeto horta. Os meninos do
vespertino eles não vinham para escola de manhã para ficar gazeando aula eles
tinham atividades relacionadas ao projeto horta. Então assim eu entendo que
a educação em tempo integral estava presente nas atividades tanto no projeto
horta, quanto a permanência dos alunos na escola envolvidos nas atividades
(Monitora Bartira, entrevista março de 2017).

Vemos um destaque ńıtido ao controle do tempo e das atividades dos alunos na

permanência na escola. A fala ressalta elementos de contextualização, mas não há uma

clareza da finalidade poĺıtica de uma educação integral e seus posśıveis diálogos com
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o universo cultural dos grupos sociais que vivem no e do campo. Essa fala, que não é

isolada, reafirma o desafio de construção de outras práticas posśıveis de educação integral

nas escolas do campo, conformada em outras concepções de formação que não restrinjam

ao tempo arbitrário seguido pela instituição escolar e nem ao território restrito de sua

abrangência.

Com a experiência de acompanhamento das oficinas do PME percebemos a possi-

bilidade de fazer das práticas de participação e mobilização uma estratégia de tornar as

oficinas, os monitores e os alunos menos estrangeiros na escola, lutando com o não-lugar

institucional em que encontramos as ações do Programa. Além disso, o fato dos monito-

res pertencerem as comunidades aponta para maiores possibilidades do desenvolvimento

de ações menos estéreis, que reproduzam apenas a lógica da escolarização urbana, ainda

muito depende de aparelhos públicos, que são deficientes no campo, por isso as ações de

educação integral se reinventam e valorização outros espaços de convivência e de possibi-

lidades educativas.

5.5 A VISÃO DOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DE ARTESANATO

COM PRODUTOS DA HORTA ESCOLAR

Como já descrito nesse relato, foram realizados três minicursos de Artesanato com

a fibra da bananeira produzida na horta escolar, nas datas 02 de setembro de 2016, 27

de outubro de 2016 e 08 de dezembro de 2016. Os minicursos foram realizados pelos

monitores de Agroecologia e Artesanato da escola da comunidade de Picadas, membros

da Associação dos Artesãos da Carnaúba da mesma comunidade. O público atendido

pelas oficinas foram alunos, professores e agricultores da comunidade de Tabuleiro Alto,

sendo treze pessoas na primeira, quatorze participantes na segunda e quinze na terceira,

tendo apenas cinco novas participações nesse último. A cada minicurso aplicamos um

questionário de avaliação, utilizamos o mesmo modelo para todos os momentos, e cada

participante respondia apenas uma vez. Foram aplicados trinta e dois questionários.

O questionário estava formado com oito questões, sendo as quatro primeiras de

identificação e caracterização pessoal: nome; idade; se tem filhos e se estudam na escola

da comunidade; profissão. As demais questões abordavam a avaliação da participação na

oficina, o sentido da oficina para vida, a parceria entre escola e comunidade e sugestão de

outras atividades para fortalecer a relação escola e comunidade.

Dos trinta e dois participantes, 87,5% eram mulheres e 12,5% eram homens. A

faixa etária variou entre onze e quarenta e nove anos. Dentre o público em questão, 25%

afirmou ter filhos, destes 62,5% estudam na escola da comunidade de Tabuleiro Alto, que

são os filhos das agricultoras, os demais, são filhos das professoras que não residem na

comunidade. Em relação a ocupação dos participantes tivemos a distribuição dentre o

público esperado de professoras, alunos e pessoas da comunidade, conforme exposto na

Figura 65 .
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Figura 65 - Ocupação dos participantes da Oficina na escola de Tabuleiro Alto.

Fonte: sistematização do pesquisador, 2018.

A diversidade de faixa etária e a participação de alunos, professoras e agricultoras

foi um fator de interação e crescimento das possibilidades de vivências e ações em que a

escola pode propor para aproximar as pessoas, fortalecer os v́ınculos e a relação escola e

comunidade por uma via educativa, não de cobrança ou de ações assistencialistas. A maior

participação dos alunos já era esperada, já que desde a divulgação esse público se mostrou

bastante interessado. A divulgação ocorrida quinze dias antes da realização de cada oficina

entre a gestão, professores e alunos, e pessoalmente, as pessoas se encarregavam de avisar

na comunidade.

Dentre os alunos, três responderam, no campo profissão, que eram agricultores e não

estudantes da escola, um tinha doze anos e outros dois com quatorze anos, um gesto que

demonstra identidade com o trabalho do campo e, podemos inferir, que esse adolescente

ajuda nas atividades produtivas da famı́lia quando está longe da escola. Mesmo com a

manifesta vontade de se apresentar como agricultor, alocamos no grupo dos alunos por

sabermos que estudantes da escola. Outro dado que comemoramos foi a presença das

professoras, principalmente, porque essas, com a maioria, não residem na comunidade

e a participação, voluntária, em uma atividade que não faz parte de suas obrigações

cotidianas, gera um v́ınculo e uma abertura a interação com a comunidade. Além disso, a

participação de agricultoras foi muito simbólico, algumas como mães de alunos da própria

escola, outras sem filhos matriculados, mas mesmo assim participaram, mostrando que a

escola pode ter uma outra relação com sua comunidade.

A respeito de como perceberam a realização de uma oficina de artesanato com um

produto natural, vindo da horta e aberta a todos na escola e na comunidade, a resposta foi

unânime ser uma experiência ótima e com justificativas relacionadas a aprendizagem no-

vas, o que nos desobriga a construção de gráficos, já que 100% dos participantes afirmaram

ser uma iniciativa importante.

Sobre o sentido da oficina para vida de cada um, as repostas foram mais diferencia-
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das, conforme FIgura 66.

Figura 66 - Sentido para vida com a vivência da oficina.

Fonte: sistematização do pesquisador, 2018.

Conforme respostas fornecidas, a vivência da oficina foi considerada com sentido

para o grupo a partir de diversas justificativas: para novos aprendizados, 50%; como fonte

de renda, 31%; por ser uma experiência ótima, 10%, sem complementar com a justificativa

de considerar ótimo; e por variadas respostas, 9%.

Dos 50% que responderam que o sentido da oficina foi pela perspectiva de novos

aprendizados, principalmente, entre o grupo de alunos. Temos a resposta da aluna: “Sim,

porque através destas atividades podemos aprender mais e mostrar a outras pessoas o que

aprendemos” (Aluna P24, outubro de 2016). O caráter de práxis da oficina, da reflexão e

ação, com a produção de algo concreto é substancial na proposição de ações que envolvam

a comunidade escolar e de entorno. O fato de aprender e mostrar a outras pessoas o que

aprendeu em uma ação da escola parece muito significativo na fala da aluna.

Para os 31% que responderam que o sentido da atividade foi o de ampliar as possibi-

lidades de renda das famı́lias, tivemos essa consciência entre as agricultoras, alguns alunos

e professoras. Para a Agricultora P 13, a oficina teve sentido: “por que ajuda a desenvolver

a economia do dia a dia e garante emprego e renda para as famı́lias” (Agricultora P 13,

outubro de 2016). A diversificação das atividades que integram a economia camponesa é

fator de identidade e fortalecimento do grupo para valorização cultural de seus territó-

rios e ampliação das possibilidades de ação coletiva. Essa função tem sido assumida pelas

mulheres no interior das comunidades camponesas.

Como relato da bolsista Brunna, que acompanhou também todas as oficinas, a am-

pliação da possibilidade de renda familiar tem impacto direto na vida das mulheres que

vivem da agricultura e do modelo de produção camponesa que ainda é baseado em rela-

ções de pouca valorização do papel da mulher na economia doméstica e na diversificação

das atividades:
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De acordo com o grupo participantes, as atividades de artesanato fazem parte
da vida de uma parcela de moradores da comunidade como alternativa de me-
lhorar a renda de algumas famı́lias. Porém nem todos tem a oportunidade de
aprender, seja por falta de oportunidade ou por outras razoes que se tornam de
alguma forma “prioritárias” no que diz respeito as mulheres, que ainda resistem
as questões de domı́nio de seus companheiros. Uma questão cultural que retrata
ainda a questão da vida dessas mulheres que são ainda resignadas a cuidar da
casa, dos filhos e servirem aos seus companheiros (Relatório Brunna, fevereiro
de 2017).

A identidade da escola do campo não pode se furtar ao compromisso com seus

sujeitos e a valorização de trabalho feminino, tantas vezes invisibilizado socialmente, mas

que garante a sobrevivência do grupo camponês e é fator de resistência, conforme analisado

na tese de Siliprandi (2015), em que critica avidamente o silencio das teorias sobre a clareza

do papel das mulheres nos movimentos agroecológicos e as dificuldades em constituir

espaços para sua organização poĺıtica.

No agrupamento de variadas respostas encontramos as preocupações do uso de ma-

teriais naturais, de a atividade do artesanato ajudar as pessoas, mas o relato que nos

chamou atenção foi o da Agricultora P 32 que o valor atribúıdo a oficina foi: “posso me-

lhorar as embalagens para minhas hortaliças que são orgânicas e o material artesanal

também” (Agricultora P 32, setembro de 2016).

O fato da produção de artesanato com a fibra de banana poder ser aproveitado para

embalagem de suas hortaliças é fator de reinvenção de práticas e criatividade social que

surge da partilha coletiva. A agricultora teve a possibilidade de modificar sua prática,

incluindo um novo produto que agrega valor, uma modificação sociotécnia, corroborando

para produção de tecnologias sociais de venda, coerente com o modo de produção. Os ele-

mentos nos fazem ver a ideia da agricultora como grávida de inovação e, por conseguinte,

de tecnologias sociais, se dá pela criatividade social envolvida na interação entre as co-

munidades, uma prática que é vivenciada na comunidade de Picadas, ao ser replicada na

comunidade de Tabuleiro Alto, foi responsável por uma nova ideia que tem utilidade para

aquele grupo. O problema vivido pela agricultora era de suas embalagens de plástico para

vender suas hortaliças produzidas organicamente. Com a utilização da fibra da bananeira

para embalar seus cultivos, o problema seria resolvido e poderia ser utilizada por outros

agricultores.

A contribuição da teoria da inovação, ao contrário, permite entender que a
tecnologia - e especialmente, pelas suas caracteŕısticas, a TS - só se constitui
como tal quando tiver lugar um processo de inovação, um processo do qual
emerja um conhecimento criado para atender aos problemas que enfrenta a
organização ou grupo de atores envolvidos (DAGNINO, BRANDÃO, NOVAES,
2004, p. 19)

O que estava em cena para resolver os problemas e fortalecer o mercado ligado à
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produção orgânica daquela comunidade não era uma relação entre ‘oferta e demanda’

tradicional, base da produção de tecnologias convencionais, mas uma ligada a ‘produto

e meta’, como constituinte da relação entre grupo, inovação, tecnologia, serviço/produto.

Assim, vislumbramos as possibilidades de construção de tecnologias sociais em uma oficina

de artesanato na escola do campo.

No tocante a importância da relação escola e comunidade, os participantes da oficina

se posicionaram como mostra a Figura 67.

Figura 67 - Importância da relação escola e comunidade.

Fonte: sistematização do pesquisador, 2018.

Do grupo dos trinta e dois participantes que responderam ao questionário, 62% se

reportaram a importância da relação entre escola e comunidade pelas novas aprendiza-

gens que constroem na interação com os outros, 19% só afirmaram que é uma relação

importante sem justificar o porquê, 13% se remeteram ao fato de oficinas e minicursos

oferecidos na escola para a comunidade contribúırem para geração de trabalho e renda e

6% responderam que oficinas e minicursos contribuem para tornar escola e comunidade

mais próximas.

Dos 62% que afirmaram encontrar na relação escola e comunidade a ampliação das

oportunidades de aprendizagem no coletivo, destacamos a fala da aluna P 10: “acho muito

legal aprendendo coisas boas com cada um e também gosto de participar com outras

comunidades” (Aluna P 10, dezembro de 2016). Além desse depoimento sobre a aprendi-

zagem que ocorre pela interação no coletivo e pelo encontro de comunidades diferentes,

o aluno P 25 declarou: “aprender coisas novas é sempre bom, eu acho que todo projeto

que trabalha com agricultura pra nós que somos do campo é importante” (Aluno P 25,

setembro de 2016).

Entre os 13% que responderam ser a relação escola e comunidade responsável por

propiciar ações e formações visando a geração de emprego e renda tivemos a fala da

aluna P 4: “porque ajuda a gente a ter uma renda além da agricultura” (Aluna P 4,
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dezembro de 2016). Ou a fala da Aluna P 29: “Garante o trabalho e a renda de quem

não trabalha” (P 29, outubro de 2016). Dentre as agricultoras participantes o discurso

de garantia da diversificação de atividades também foi preponderante seguindo a mesma

linha de respostas do item anterior.

Para os 6% que mencionaram que as ações de formação abertas à comunidade são

importantes por aproximar a escola e o seu público, estão as professoras. Segundo a

Professora P 22: “Além de unir comunidade x escola juntamente com a parceria é um ato

de valorização” (Professora P 22, setembro de 2016).

Por fim, ainda buscamos com o público sugestões de outras ações a serem realizadas

na escola que fossem de interesse dos participantes (ver Tabela 23 ). Vemos que a grande

Tabela 23 - Áreas de interesse de atividades da comunidade

Área Quantitativo de Menções
Artesanato 21
Horta Comuntária 04
Dança, Música, Teatro 02
Informática 02
Cabeleireira 02
Associativistmo/ 01
Cooperativismo

Fonte: Sistematização do pesquisador, 2018.

maioria, escolheu mais atividades com artesanato para serem integrantes de ações na

escola, com vinte e uma menções. Seguidos pela horta comunitária com quatro menções,

dança, música e teatro com duas menções cada. Também foi citado como necessidade curso

na área de informática, duas menções, de cabeleireira, mais duas menções e, para finalizar,

uma menção para cursos de associativismo e cooperativismo. Essas áreas nos dão pistas

para a escola refletir sobre próximas estratégias de ação. A vivência dessas ações permitiu

que a relação escola e comunidade ocorresse e contribúısse para a reflexão coletiva sobre

os desafios que cada comunidade enfrenta em um mesmo contexto, foi notável a interação

entre eles, conforme relato da bolsista Brunna:

A oficina ofereceu momentos de descobertas para alguns, e troca de conhecimen-
tos, ao mesmo tempo em que ocorriam as atividades, os participantes falavam
um pouco sobre suas experiências, a vida no campo, sobre o orgulho que eles
tinham de fazer parte da comunidade, de sentirem pertencentes a aquele lugar
onde a maioria foi criado e criaram seus filhos, netos etc... (Relatório Brunna,
fevereiro de 2017).

Oportunizar o momento do encontro é sempre uma experiência de descoberta e com

horizontes de reflexão e ação plural. O espaço constrúıdo pode mobilizar e repercurtir

e/ou articular os espaços sociotécnicos existente, no caso a escola.
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6 CONCLUSÕES

Que a força do medo que tenho
Não me impeça de ver o que anseio.

Que a morte de tudo em que acredito
Não me tape os ouvidos e a boca

Porque metade de mim é o que eu grito
Mas a outra metade é silêncio.

[ ... ]
Que as palavras que eu falo

Não sejam ouvidas como prece e nem repetidas com fervor
Apenas respeitadas

Como a única coisa que resta a um homem inundado de sentimentos
Porque metade de mim é o que ouço

Mas a outra metade é o que calo.
[ ... ]

Que a arte nos aponte uma resposta
Mesmo que ela não saiba

E que ninguém a tente complicar
Porque é preciso simplicidade pra fazêla florescer

Porque metade de mim é a platéia
A outra metade é a canção.

E que a minha loucura seja perdoada
Porque metade de mim é amor

E a outra metade também.

(Trechos do poema musicado de Oswaldo Montenegro)

A experiência da pesquisa relatada ao longo do texto representa uma vivência de

partilha, de construção conjunta, de criação de possibilidades de enfrentamento ao que

amesquinha a vida e de fortalecimento de v́ınculos e laços de identificação com a questão

da construção de uma Escola Popular do Campo, mediante o processo de implantação de

Educação Integral em curso.

Pessoalmente, a pesquisa foi um marco e um desafio na constituição de nossa hu-

manidade, tão atacada e negligenciada nos dias atuais. Representou uma oportunidade

de superação da perspectiva individualizada de escolha, produção e partilha de conhe-

cimentos. A pesquisa que apresentamos jamais teve a função ou intuito de demonstrar

qualquer caracteŕıstica de completude ou finitude. Longe disso, visamos alargar a visão

sobre a relação complexa que se instaura nas escolas públicas localizadas no campo, me-

diante a implantação do Programa Mais Educação ou, com a sua reformulação de 2016,

Programa Novo Mais Educação. Permitiu a descoberta do outro que aprende junto no

processo coletivo de construção das ações de formação.

Academicamente, nosso maior desafio foi o de desnudamento de caixas teóricas,

com conceitos aprendidos ao longo de nossa formação, para encontrarmos conceitos que o

grupo delimitou, compreendeu, significou. A perspectiva teórico-anaĺıtica que fundamen-

tou a práxis da pesquisa não era a única via de reflexão e explicação do problema proposto

e nem o intentou ser, do contrário seria uma contradição conceitual, mas a perspectiva

da Educação Popular e seu horizonte na decolonialidade, forneceu pistas de compreensão

da realidade vivenciada e nos fortaleceu no caminho de descolonizar também os caminhos
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cient́ıficos da pesquisa e redescoberta de conceitos. A perspectiva foi importante, prin-

cipalmente, pela finalidade da pesquisa de fortalecer a identidade da escola popular do

campo por meio de ações ligadas a educação integral, e pela necessidade de superação da

problemática da dependência das populações campesinas, constrúıda historicamente pelo

coronelismo e poĺıticas assistencialistas.

Profissionalmente, a construção da pesquisa propiciou a criação de v́ınculos com o

lugar, o desvelamento das contradições do contexto em que trabalhamos e a tentativa de

consolidar um espaço de reflexão/ação dedicado ao estudo da Educação População, Edu-

cação do Campo, Agroecologia e Educação Integral, mediante a participação no Grupo de

Pesquisa Coletivo Terras (Terra, Educação e Saberes). A existência do Coletivo permitiu

a interação entre estudantes, professores/as, agricultores/as em torno da discussão tra-

tada ainda como marginal na formação de professores. Para os alunos/as e professores/as

que se envolveram na pesquisa representou um espaço único de reflexão, ação, discussão e

proposição não contemplado pelas disciplinas da formação espećıfica de cada curso envol-

vido (Agroecologia, Licenciatura em Qúımica e em Informática). Para os colaboradores

agricultores/as representou a possibilidade de contato mais próximo com o IFRN, muitos

conheceram a instituição por meio de nossos encontros. O Coletivo Terras aprofundou a

relação escola e comunidade no IFRN, campus Ipanguaçu.

Ao nos aventurarmos nos devaneios da pesquisa (E que minha loucura seja perdo-

ada), a proposta foi a de responder a questão sobre quais impactos da implantação da

Educação em Tempo Integral, com ações do Programa Mais Educação, para a constru-

ção de uma identidade de Escola do Campo? Construimos três objetivos espećıficos para

responder a questão problema. O primeiro objetivo foi o de identificar como os profissi-

onais das escolas localizadas no campo, no munićıpio de Ipanguaçu RN, se reconhecem

e que consciência demonstram em relação a especificidade da educação e da escola do

campo. Encontramos como resultado professores que possuem sentimentos de pertença,

direta, por residir no lugar, ou indireta por trabalhar na escola, e que, intuitivamente, à

prinćıpio, e consciente no transcorrer das ações da pesquisa, relacionaram a identidade

da educação e escola do campo às matrizes da cultura, identidade, trabalho e convivência

solidária, alcançados pela organização coletiva dos camponeses. Esses elementos nos pos-

sibilitaram construir, com os três monitores do Programa Mais Educação, a proposta de

acompanhamento da oficina de Agroecologia nas duas escolas alvo das ações de pesquisa

participante.

Como segundo objetivo tivemos o de verificar que caracteŕısticas a Educação Integral

proposta pelo Programa Mais Educação incorpora na dinâmica das escolas localizadas no

campo do munićıpio de Ipanguaçu-RN. Como resposta ao objetivo conseguimos perceber

que os gestores das escolas municipais localizadas no campo, em Ipanguaçu-RN, compre-

endem a Educação Integral de forma restrita e não atrelam a especificidade da Educação

do Campo, restringindo a formação integral ao elemento complementar da escolariza-
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ção regular, aprofundando seu caráter de acompanhamento pedagógico para melhoria da

aprendizagem em Ĺıngua Portuguesa e Matemática. Essa visão e as novas determinações

do PME, com a reformulação de 2016, fazem com que reforce sua não diferenciação da

escolarização urbana.

Contraditoriamente, as ações do Programa tem maior alcance do que as gestoras

podem perceber, por não viverem diretamente o processo formativo e terem de dividir

a atenção dentre as atribuições da gestão escolar. Assim, pela análise das respostas das

gestoras sobre as atividades do Programa, percebemos o que o PME/PNME assume uma

categoria de não-lugar institucional e esse permite que as ações assumam a posição de,

ora elemento institúıdo, seguindo as determinações das poĺıticas neoliberais de educação,

ora como elemento instituinte, por incorporar atividades e novos sujeitos que educam e

com forte v́ınculo com suas comunidades. As caracteŕısticas instituintes, tratadas como

marginais (pessoas, atividades, tempos e espaços), reforçam caracteŕısticas de insurgência

institucional, fortalecendo caracteŕısticas de rebeldia, de não aceitação do institúıdo. O

não-lugar do PME nas escolas permite a criatividade e reinvenção das práticas.

Com vistas a responder o último objetivo da pesquisa, constrúıdo com base na

ideia de que há práticas instituintes no PME, buscamos analisar como os elementos for-

mativos da Educação Integral promovida pelas atividades do Programa Mais Educação

impactam na identidade da escola do campo. Analisamos, especialmente, as atividades de

Agroecologia e sua relação com a atividade de Artesanato. Acompanhamos a atividade de

ampliação da horta escolar de duas escolas municipais localizadas no campo, no munićıpio

de Ipanguaçu - RN.

A partir da atividade de ampliação da horta escolar conseguimos fazer com que a

oficina de agroecologia do PME assumisse outro sentido para seus participantes. Na escola

Adalberto Nobre, comunidade de Tabuleiro Alto-Ipanguaçu/RN, foi ńıtida a valorização

dos alunos a respeito dos valores agroecológicos e a consciência coletiva da produção,

em que todos se responsabilizam pelo processo de manejo e de partilha dos produtos,

além disso, a possibilidade de garantir renda por meio do trabalho no campo. Na escola

municipal Nelson Borges Montenegro, comunidade de Picadas - Ipanguaçu - RN, por

enfrentar maiores dificuldades com o abastecimento de água para manutenção da horta,

a potencialidade surgiu das plantas medicinais e a produção de lambedores, que além de

valorizar os saberes populares na escola fez a interação entre distintas gerações. O grupo

da segunda escola também apresentou maior potencialidade para a inovação e est́ımulo

ao desenvolvimento de tecnologia sociais, vendendo a produção, como na primeira escola

citada, porém o uso do valor da venda foi empregado não apenas para repor materiais

do canteiro, mas para ampliação das possibilidades de produção, com a compra de aves

(galinhas) e dividida com os alunos que mantinham a horta junto com o monitor.

Os produtos e ações da horta escolar também forneceram as possibilidades e matéria-

prima para a realização de oficinas de qualificação profissional entre mulheres da comu-



288

nidade, professoras e alunos/as das escolas envolvidas, tornando-se uma inciativa de in-

teração entre as comunidades. Com essas ações, além de fortalecermos a replicação de

tecnologias sociais nas escolas localizadas no campo, contribúımos para o fortalecimento

de difusão da consciência da especificidade da Educação do Campo e recriação das pos-

sibilidades de vivência de ações de Educação Integral, pelo Programa Mais Educação em

sintonia com a identidade das comunidades camponesas.

Assim, os elementos formativos encontrados no processo de pesquisa, que sinalizam

a construção de uma identidade da Escola Popular do Campo e seus desdobramentos para

identidade camponesa foram: a práxis, como elemento identitário nuclear; a construção

coletiva, como produção coletiva, trabalho coletivo e a reciprocidade; a relação entre sabe-

res, com a valorização da cultura e favorecendo a dimensão do cuidado; o pertencimento,

em sua possibilidade de conscientização e compromisso com a comunidade; a autonomia,

vivida nos processos de criatividade social e reinvenção das práticas; e a relação escola

e comunidade, em suas possibilidades de ampliação de tempos e espaços de aprendiza-

gem. Mediante a pesquisa foi posśıvel compreender a horta agroecológica escolar como

um espaço sociotécnico de encontro para partilha coletiva e aprofundamento dos elos de

proximidade, fomentadora de tecnologia social, que reafirmam os valores da convivên-

cia coletiva de confiança, cuidado, responsabilidade, e se torna um lócus de diálogo para

reconstruir modos de fazer e produtos no trabalho coletivo.

A partir da atenção aos objetivos, a discussão circundou na defesa de três argumentos

centrais que guiaram o estudo e serviram de base para a construção da tese, a saber: 1o)

a Educação Popular como fundamento da reflexão/ação de reconstrução da identidade

da Escola do Campo; 2o) A Educação Integral promovida pelo Programa Mais Educação

assume caráter contraditório, como elemento institúıdo e instituinte na instituição escolar;

e 3o) a identidade da Escola do Campo necessita da assunção dos elementos identitários da

comunidade agente do processo educativo, no caso do estudo, da comunidade camponesa.

Esses três argumentos balizaram a construção da tese, em resposta a questão de pesquisa,

que sintetizamos: a Educação Integral assume função de práxis de tensão na construção

da identidade da Escola Popular do Campo.

Concluindo sem concluir, temos a consciência que a relação entre a agroecologia e as

tecnologias sociais precisam de maior aprofundamento, já que se mostraram um diferencial

e uma via de superação do modelo de desenvolvimento excludente vivenciado pelas popu-

lações campesinas. Também demanda maiores estudos para ressaltar outras possibilidades

instituintes do Programa Mais Educação (ou Novo Mais Educação) e Educação Integral

em escolas públicas localizadas no campo. Além de investigações mais detalhadas sobre

outros elementos identitários da comunidade e escola camponesa que não conseguimos

observar ao longo da pesquisa.
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BOURDIEU, P.; PASSERON, J.-C. A reprodução: Elementos para uma teoria do
sistema de ensino. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1982. 56, 110



290
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educativos. In: . [S.l.]: Porto Alegre: Penso, 2012. cap. O outro ao meu lado:
algumas ideias de tempos remotos e atuais para pensar a partilha do saber e a educação
de hoje., p. p. 46–71. 169
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caso do Colégio Estadual Vale da Esperança, Formosa/GO. Dissertação
(Mestrado) — Universidade Federal de Braśılia., 2016. 83
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Dissertação (Mestrado) — Monografia. Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio Grande do Norte., 2016. 101, 102, 103
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Alegre: Artes Médicas, 1998. 160

SANTOS, B. d. S. Reestruturação curricular: novos mapas culturais, novas perspectivas
educacionais. In: . [S.l.]: Porto Alegre: Sulinas, 1996. cap. Para uma Pedagogia do
Conflito. 110, 226, 270

. Renovar a teoria critica e reinventar a emancipação social. São Paulo:
Boitempo, 2007. 39, 84, 86, 87, 88, 91, 220, 227
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