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RESUMO / PALAVRAS-CHAVE

O artigo apresenta recortes do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) defendido no Curso de
Mestrado Profissional em Educação do Campo UFRB, concluído em abril/2018. No percurso
do trabalho foram realizadas, através da Pesquisa-Ação, oficinas de formação com grupo de
professores da Escola Estadual Lídio Almeida, situada no interior do estado de Minas Gerais,
no Vale do Jequitinhonha, escolhida por ser uma escola situada no campo que recebe sua
totalidade de estudantes residentes no campo. Objetivo principal propor ações formativas
alinhadas dialeticamente à Educação do Campo, a fim de afirmar a identidade do território no
Distrito de Itapiru - município de Rubim situado no Vale do Jequitinhonha – MG. O
referencial do materialismo histórico dialético foi utilizado com a intencionalidade de
compreender o professor como sujeito inserido na sociedade em totalidade contradições,
buscando a essência da problemática da formação de professores para além das aparências,
não obstante, mobilizar os sujeitos como participantes ativos na construção e afirmação de
escola do/no/para o campo. O referencial teórico utilizado para a fundamentação desta
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pesquisa ancorou-se nas categorias teóricas totalidade, contra hegemonia, movimento,
práticas educativas, luta de classe dialogando com os seguintes autores: Marx (1971, 1988),
Gramsci (1978), Caldart (2009, 2010, 2012), Molina (2012, 2014, 2015), Arroyo (2004, 2007,
1999), Tonet (2014), Brandão (1981), Barbier (2007), dentre outros. Tal amostra foi composta
de 06 educadores do sexo masculino e 18 educadoras do sexo feminino que residiam em
territórios diversos, sendo 11 residentes no Distrito de Itapiru, 12 residentes da cidade de
Rubim, ambos do mesmo município e 01 residente no município de Almenara/MG. A
abordagem dialética e a pesquisa-ação foram escolhidas como caminhos para conduzir a
leitura da realidade no desenvolvimento desta pesquisa. Foram realizadas quatro oficinas de
formação que se organizaram a partir da apropriação das demandas da escola e a necessidade
de se fazer escola do campo através da pesquisa-ação. Os resultados, dentro da própria
dinâmica da pesquisa-ação que não se esgota em si mesma, começaram ser esboçados em
ações para além da tomada de consciência, o grupo prepara-se para construção do Projeto
Político Pedagógico a partir das demandas identificadas pelo próprio coletivo enquanto escola
do campo em construção.

Palavras-chave: Educação do Campo; Formação de professores; Materialismo Histórico

Dialético.

INTRODUÇÃO

O artigo apresenta recortes do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) defendido junto

ao Programa de Pós-Graduação em Educação do Campo do Centro de Formação de

Professores (CFP) da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), campus

Amargosa, mais especificamente no Curso de Mestrado Profissional em Educação do Campo,

concluído em março de 2018. É fruto de um processo de pesquisa que teve como objetivo

propor ações formativas alinhadas dialeticamente à Educação do Campo, a fim de afirmar a

identidade do território no Distrito de Itapiru - município de Rubim, situado no Vale do

Jequitinhonha – MG.

A investigação foi realizada na Escola Estadual Lídio Almeida, aqui denomina ELLA,

situada no Distrito de Itapiru, município de Rubim/MG. É uma escola que atende 100% de

estudantes oriundos do campo, e tem na formação de professores a expectativa que se

reconheçam como sujeitos do campo e escola com sua identidade pautada em princípios da

Educação do Campo.

Foram organizadas e realizadas 04 oficinas de formação com o grupo de docentes que

atuavam na EELA, no ano de 2017, adotando a metodologia da Pesquisa-Ação (BARBIER,

2007). As Oficinas de formação se organizaram a partir da apropriação das demandas da

escola e da necessidade de se fazer escola do campo, planejadas considerando a própria



dinâmica da pesquisa-ação, do contexto da escola e implicação dos sujeitos envolvidos, 06

educadores do sexo masculino e 18 educadoras do sexo feminino. A formação do educador

aqui esboçada fundamentou-se no referencial teórico do Materialismo Histórico Dialético

proposto por Marx (1971, 1988). Os dados foram analisados à luz do aporte teórico de

diversos autores que abordam as categorias teóricas: totalidade, contra hegemonia,

movimento, práticas educativas, luta de classe, dialogando com os seguintes autores: Marx

(1971, 1988), Gramsci (1978), Caldart (2009, 2010, 2012), Molina (2012, 2014, 2015),

Arroyo (2004, 2007, 1999), Tonet (2014), Brandão (1981), Barbier (2007), dentre outros.

Metodologicamente adotou-se a pesquisa-ação como método de aproximação da

realidade, buscando através das categorias de análises e categorias teóricas ler a realidade

concreta objetiva. A abordagem dialética e a pesquisa-ação foram escolhidas como caminhos

para conduzir a leitura da realidade no desenvolvimento da pesquisa. Buscou-se o diálogo

para a reflexão sobre práticas educativas transformadoras motivadas pela especificidade da

EELA atender 100% de estudantes oriundos do campo. A pesquisa-ação que é a compreensão

da pesquisa como uma atividade social e política, portanto, ideológica, exigiu-se do professor

a formação da consciência de classe e de sociedade na qual está inserido. Trouxe como

resultado o reconhecer da especificidade da escola do campo nos detalhes de uma construção

que começou a refletir nas ações cotidianas da escola.

A EDUCAÇÃO DO CAMPO E A FORMAÇÃO DOCENTE COMO POTENCIAL NA
AFIRMAÇÃO DA ESCOLA DO CAMPO

É importante trazer a Educação do Campo como um conceito ainda em construção,

mas com princípios definidos, com transformações em curso, mas atrelada ao movimento que

a produziu e, portanto, aqui trabalhada como categoria de análise para falar da educação dos

trabalhadores rurais. Feito essa contextualização, é importante trazer uma definição adotada

por Caldart (2012) que ressalta que educação é esta e para quem:

A Educação do Campo nomeia um fenômeno da realidade brasileira atual,
protagonizado pelos trabalhadores do campo e suas organizações, que visa incidir
sobre a política de educação desde os interesses sociais das comunidades
camponesas. (CALDART, 2012. p.257)

Exatamente como expressa Caldart a Educação do Campo é um "Fenômeno da

realidade brasileira atual", sendo sua maior definição dada pelos sujeitos que por ela luta, os

trabalhadores rurais, organizados em prol da sua existência e da sua produção do saber e do



conhecimento, assim sendo, a Educação do Campo luta por Educação, mas luta

principalmente pela sua materialidade de origem: a terra. Terra esta que remetem à questão do

trabalho e da cultura, da existência dos povos do campo. A mesma autora traz outro ponto

fundamental quando se define a luta da Educação do Campo, a luta por outro projeto de

sociedade.

Considerando o histórico de luta dos Movimentos Sociais e coletivos por uma

Educação do Campo enquanto direito, reafirmamos a história a partir do pensamento de

Martins (1989) em que afirma sendo somente foi na metade do século XX que as propostas de

educação voltadas ao povo do campo, protagonizadas pelo próprio camponês, começaram a

ganhar maior articulação no Brasil. No entanto, foi na década de 90 que aqui no Brasil o

Movimento de luta pela Educação do Campo ganhou contornos e forças no enfrentamento

dessa sociedade capitalista que ao homem do campo negou e nega a escola e o acesso à

educação que emancipa.

Pensar o histórico da Educação do Campo é trazer o paradigma historicamente

demarcado por um contexto de exclusão social da população rural, para quem a oferta de

políticas públicas foi tida como uma concessão, sem a consideração do protagonismo dos

sujeitos de direitos que vivem e constroem história no campo brasileiro.

Para se pensar a Educação do Campo é importante pensar a formação do professor,

formação essa enraizada nos princípios da Educação do Campo, buscando uma formação

coerente com o papel de um fazer e de um pensar para a formação humana. É importante

ressaltar que o educador do campo, conforme enfatizam Molina e Hage (2015) seja capaz de

compreender a articulação das lutas entre a escola do campo e as lutas para romper com a

estrutura da sociedade capitalista.

Fazer essa discussão num curso de formação de educador do campo se configura a

base da discussão da Educação do Campo buscando a emancipação do trabalhador numa luta

contra as hegemonias postas pelo capital. Num primeiro momento, foi pensado que a partir do

diálogo permanente e frente a “necessidade” criada pela parte legal oriunda das diretrizes

recém implementadas no estado de Minas Gerais que a pesquisa ia ganhando corpo e que

juntamente iria acontecendo as oficinas de formação até chegar ao objetivo pretenso: a

mobilização do educador e da educadora do campo buscando a emancipação destes sujeitos

coletivos através dessa construção de identidade de escola do campo e desse auto

reconhecimento em escola do campo. À medida que a pesquisa foi ganhando forma, corpo e

as oficinas de formação iniciando, os desafios foram crescendo proporcionalmente.



O chão da escola, a sua realidade concreta e objetiva de existência foi dando rumos e

contornos a este trabalho. Cabe ressaltar que a escola se caracteriza como qualquer outra

escola urbana, quadro de professores irregular, não residem no distrito e nem nas

comunidades rurais de origem dos estudantes. Foi identificado nas observações, questionários

e entrevistas que tanto para a gestão escolar, quanto para os estudantes e toda comunidade que

permeiam esta escola a caracteriza como escola urbana e sem qualquer referência a sua

materialidade de origem, o campo.

O grupo de professores se mostrou aberto, receptivo, mas assustavam quando diziam

“somos uma escola do campo, mas nós não sabemos como é ser escola do campo”, essas falas

demostraram tamanho o desafio e responsabilidade de construir junto com o grupo a escola

que gostaríamos de ser, mas mais do que isso, a ideia é alcançar a compreensão que o

conhecimento universal produzido é de direito de todos os sujeitos e a Educação do Campo os

trazem para o diálogo com o mundo do trabalho direcionando assim, o que se faz com o

conhecimento produzido. A grande pergunta é, o conhecimento universal produzido está a

serviço do interesse de qual projeto de sociedade? E o que nós fazemos com esse

conhecimento? Construir Educação do Campo, antes de tudo, é compreender o que significa

ser escola do campo a partir da perspectiva da classe trabalhadora, dos camponeses. Desafios

postos.

Sem a compreensão dessa materialidade de origem da Educação do Campo é

impossível pensar formação de professor para atuar nas escolas do campo. Por que é essa

compreensão de educação originária desse movimento que permite não reduzir a formação de

professor às práticas superficiais e destoadas da sua origem, mas que essencialmente venha

contribuir para a construção de processos formativos que busquem a desalienação do próprio

trabalho, ou seja, romper com o trabalho alienado no âmbito escolar que perpassa todas as

ações educativas, fruto do modo de produção do sistema capitalista. E essa compreensão

ampliada de seu papel de educador tem como essência a educação como prática social com

comprometimento dos sujeitos e suas comunidades. Ressaltada essa materialidade de origem

da Educação do Campo como essencial para a formação do educador do campo é importante

trazer aqui por que pensar um curso de formação e a escolha desta EELA como objeto da

pesquisa.

O fechamento das mais de 40 escolas do campo no município ao longo dos últimos

20 anos e a intensificação do deslocamento das crianças do campo para as escolas da cidade

bem como o forte êxodo rural foram inquietações que alimentaram a pesquisa para contribuir



nas ações de implementação de uma Educação do Campo na região.

Ao final de 2015, foi instituído em Minas Gerais as Diretrizes Básicas em Educação

do Campo através da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais que veio reafirmar as

orientações presentes na Resolução n° 1 do Conselho Nacional de Educação – CNE, que

instituiu, no ano de 2002, as Diretrizes Operacionais para Educação Básica das Escolas do

Campo e da Política Nacional de Educação do Campo, instituída pelo Decreto nº 7.352, de 4

de novembro de 2010. Juntamente com as Diretrizes foi deliberado pela Secretaria Estadual

de Educação de Minas Gerais uma listagem de escolas que estão localizadas no campo ou

meio urbano, mas que atendam maioria estudantes do campo, nesta listagem a EELA aparecia

classificada como escola situada em meio urbano que atende maioria de estudantes do campo.

Nesse momento surgiam novos desafios, dificuldade real e necessidade da própria escola se

ver nessa nova trajetória. Ainda que as políticas públicas para Educação do Campo

caracterizam por verticalizadas, na sua maioria, estava constituindo uma oportunidade de

discutir Educação do Campo, e isso deixaria por fim um grande desafio: ser escola do campo

primeiro, no papel e a partir, daí construir identidade de escola do campo? Este constitui um

dos grandes desafios.

DESENVOLVIMENTO DAS PRINCIPAIS CATEGORIAS TEÓRICAS

As categorias defendidas por Marx (1971) da necessidade de reprodução do

movimento do objeto foram utilizadas nesta pesquisa-ação para reproduzir o movimento da

escola, do modo de ser, do chão da escola que se definiu as categorias aqui trabalhadas. A

pesquisa-ação permitiu essa relação com o objeto, esse reproduzir do movimento e foi

partindo desse pressuposto que a pesquisa ganhou corpo.

A EELA, situada no Distrito de Itapiru no município de Rubim/MG, no Vale do

Jequitinhonha localizado na porção nordeste de Minas Gerais, foi fundada em 27 de abril de

1962 como se pode constatar nos documentos de fundação da escola. Na pesquisa documental

verificou-se que o nome da escola veio do seu fundador, um fazendeiro com grandes

extensões de terras na região fundou a escola no Distrito e somente em 1962 se tornou uma

escola da rede estadual. No início atendia as crianças que residiam no pequeno distrito e nas

suas imediações, sendo que somente na década de 1990, em virtude da política de fechamento

e nucleação de escolas no município, a escola começou a atender um número maior de

crianças oriundas das mais diversas comunidades rurais.



A escola funciona no turno matutino com as turmas de ensino fundamental II – turmas

do 6º ao 9º ano – e ensino médio. No noturno funciona as turmas EJA que atende apenas os

moradores do distrito. O turno matutino começa às 7 h com a chegada dos ônibus escolas das

comunidades rurais e também com o escolar que faz o translado dos professores da cidade de

Rubim ao Distrito. É nessa chegada que a escola ganha vida!

A EELA, em 2017, possui um quadro de funcionários composto por 25 funcionários,

sendo 02 serviços gerais, 01 supervisora, 01 diretora, 01 assistente técnico de educação básica

e 20 professores, bem como, tem 133 estudantes matriculados atendendo nas modalidades

Ensino Fundamental II segmento, Ensino Médio e Educação de Jovens e adultos. Destes, 79

estudantes vêm das Comunidades rurais e rotas: Libérios, Queiroz, Vento Frio, Manoel

Calado e a rota Rubim. São definidas como rotas pelo transporte escolar e atendem às famílias

das comunidades e às famílias dos vaqueiros e agregados das fazendas do trajeto. Outros 54

estudantes residem no próprio distrito de Itapiru. Utilizam-se do transporte escolar que

possuem os mesmos nomes das comunidades rurais na sua identificação por residirem o

maior número de estudantes nas comunidades, no entanto, esse transporte também atende aos

estudantes residentes nas fazendas da região, e sendo filhos e filhas de agregados e vaqueiros

nas fazendas acabam migrando com muita frequência de rota do transporte escolar. Isso

confere à escola características muito peculiares, pois a rotatividade prejudica a frequência

dos estudantes do campo. Essa rotatividade é uma das características da EELA, pois não só os

estudantes migram com frequência, como também, o corpo docente e outros funcionários,

causando desafios na construção de escola do campo. Dos 25 funcionários da escola somente

01 professora é efetiva, todos os demais são servidores contratados por períodos

determinados, anualmente. A diretora da escola reside no Distrito, mas não tem cargo efetivo

na escola. O trabalho de supervisão da escola é feito, no ano de 2017, por uma supervisora de

outro município e todos os anos nunca se sabe quem virá. Essa instabilidade em todo o quadro

de profissionais da escola tem se constituído um desafio à escola: como se tornar parte de algo

que você não se sente parte? Em observação e conversas com os professores é facilmente

perceptível entre os professores a discussão sobre esse deslocamento, sobre as condições que

lhes são impostas pelo contexto do trabalho.

Neste sentido, é importante pontuar as questões inerentes às relações de trabalho e

educação, os conteúdos descritos na base nacional comum curricular e as implicações da práxi

educativa no âmbito escolar, visto que, o sistema capitalista vem conduzindo as políticas

públicas, prioritariamente, voltadas à educação bancária. As demandas de uma sociedade



capitalista colocam a escola a serviço do capital e esta se torna indispensável para atender às

necessidades impostas por esta sociedade capitalista através do mundo do trabalho. Não há

aqui a intenção de trazer a categoria trabalho como centralidade deste estudo já que a

complexidade e as dimensões presentes nesta extrapolam os objetivos e as condições desta

pesquisa, todavia, é fundamental compreender os aspectos estruturais, conjunturais, sociais e

históricos em que o trabalho docente está inserido.

Partindo deste conceito em Marx (1971), observando o cotidiano da escola pesquisada,

foi possível observar que o trabalho docente no contexto em que se encontra está

intrinsecamente perpassado pelo modo de produção e de exploração do sistema capitalista

presente na fragmentação do trabalho, nas péssimas condições e falta de valorização dos

profissionais da educação. Estas condições impostas por este modelo capitalista de trabalho

refletem no sistema educacional e, particularmente, mais potencializado quando se trata de

escola do campo dada as condições históricas de negação de educação como direito aos povos

campesinos discutidas neste trabalho.  Verifica nos depoimentos colhidos neste estudo que o

grupo participante da pesquisa ao falarem sobre a EELA apresentam uma relação harmoniosa

e diferenciada, entretanto, no cotidiano observado o que se verificou é uma prática recortada

pela ausência de conscientização política destas condições, mas que afloram e repercutem no

dia a dia da escola numa perspectiva alienada1. O fato de o grupo ter que se deslocar do

município para trabalhar numa escola do distrito, a dificuldade em estar envolvidos nos

momentos coletivos da escola em outros horários, o fato de ocuparem mais de um cargo, estas

condições citadas são frutos desta escola a serviço de uma sociedade capitalista e constitui

como uma das estratégias de legitimação e reprodução deste sistema.

Neste sentido, Tonet (2014) nos ajuda pensar a construção de um PPP fundado nos

princípios da Educação do Campo, portanto, que forjam a existência da escola do campo. E

nessa construção coletiva do PPP vê se a oportunidade de elencar atividades educativas de

caráter emancipador2, elencadas em cinco requisitos, considerados por Tonet (2014), forma de

socialização, tais como:  1. Conhecimento acerca do fim a ser atingido (emancipação

humana); 2. Apropriação do conhecimento acerca do processo histórico e, especificamente, da

sociedade capitalista; 3. Conhecimento da natureza específica da educação; 4. Domínio dos

1 Partindo da perspectiva de Marx (1971) a alienação era vista enquanto processo da vida econômica. O processo
por meio do qual a essência humana dos operários se objetivava nos produtos do seu trabalho e se contrapunha a
eles por serem produtos alienados e convertidos em capital. [...] Evidencia-se, portanto, que Marx ainda não
podia explicar a situação de desapossamento da classe operária por um processo de exploração, no lugar do qual
o trabalho alienado constitui, em verdade, um processo de expropriação.
2 Essas atividades educativas de caráter emancipador aparecerão no trabalho elencadas como sugestões de práxis
educativas mais a frente no texto.



conteúdos específicos a serem ensinados; 5. Articulação das atividades educativas com lutas,

tanto específicas como gerais, de todos os trabalhadores, requisitos fundamentais na condução

dessa construção de escola do campo, reafirmando então, a práxis pedagógica como caminho

à emancipação humana.

A abordagem dialética e a pesquisa-ação foram escolhidos como caminhos para

conduzir a leitura da realidade no desenvolvimento desta pesquisa. O método do materialismo

histórico dialético apresenta categorias complexas que exigem rigor em sua apreensão para

produção do conhecimento vinculada à classe trabalhadora e transformação das condições

objetivas a elas impostas pelo projeto histórico de sociedade do capitalismo. Essa proposta

metodológica esboça a possibilidade de outro projeto de sociedade através da tomada de

consciência coletiva de um fazer pedagógica na construção de uma escola do campo.

Ao adotar o materialismo histórico dialético partimos do pressuposto que a vida social

é extremamente complexa e diferenciada, como afirmou Marx (1971), só é possível

compreender essa mesma vida social, a formação para o trabalho e toda sua complexidade se

conseguirmos identificar essas esferas desse ser social, assim como determinar com rigor

quais são as condições materiais que permitem a vida desse ser social.

Não há a pretensão de conferir à essa escola/educação escolar que está posta nesta

sociedade burguesa capitalista um caráter emancipador, revolucionário, mas busca sim

compreender as determinações históricas que a constituem como tal, para que, através de

atividades educativas emancipadoras, (TONET, 2014). O autor ainda diz que:

Entendo, então, por emancipação humana uma forma de sociabilidade, situada para
além do capital, na qual os homens serão plenamente livres, isto é, na qual eles
controlarão, de maneira livre, consciente, coletiva e universal o processo de
produção da riqueza material (o processo de trabalho sob a forma de trabalho
associado) e, a partir disso, o conjunto da vida social. (TONET, 2014, p.11).

A pesquisa-ação como instrumento de participação ativa dos sujeitos foi o método

escolhido por proporcionar e exigir maior interação entre pesquisador e sujeitos da pesquisa e,

neste sentido, criar um ambiente favorável para a construção coletiva do conhecimento, aqui

definida por Thiollent (1985):

A pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social que é concebida e realizada em estreita
associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e no qual os
pesquisadores e os participantes representativos da situação da realidade a ser
investigada estão envolvidos de modo cooperativo e participativo. (THIOLLENT,
1985, p.14).

Como ressalta Thiollent é compromisso desta metodologia de pesquisa a interação, a



participação coletiva de todos os envolvidos tendo a formação de educadores como uma das

estratégias de colaboração e participação dos sujeitos da pesquisa. Buscando promover a

mobilização do coletivo de educadores da EELA, toma-se a definição de Dionne (2007) a

pesquisa-ação:

Além de confrontar com nossos marcos epistemológicos de objetividade, a prática
da pesquisa-ação nos confronta com suas próprias finalidades de ação e com
possibilidades endógenas de desenvolvimento, ela é, ao mesmo tempo, ferramenta
de mudança e de formação. (DIONNE, 2007, p.21)

Essa dinâmica de mudança e de formação que constituiu a base na busca de promover

formação buscando uma mudança para o desenvolvimento de uma identidade de escola do

campo e no campo como a EELA. Mas esse desenvolvimento aqui almejado é um esforço de

compreender melhor a realidade e nela atuar.

Ancora-se na fundamentação da pesquisa-ação onde a negociação e a demanda são o

seu maior diferencial. O marco inicial deste trabalho foi a apresentação do projeto de pesquisa

ao coletivo da escola para que pudesse ser redefinido de acordo os apontamentos do grupo

participante. O projeto propunha a formação do educador do campo como ferramenta de

mobilização do grupo da pesquisa na reconstrução do PPP da escola pautado nos princípios da

Educação do Campo.

Cabe evidenciar a importância de compreender esse processo. No processo da

Pesquisa-Ação, conforme ressalta Barbier (2007), seu diferencial da pesquisa clássica é

exatamente por permitir essa negociação, esse contrato de participação com o coletivo. Para

Barbier (2007), a formulação do problema não deve ser traduzida em instrumentos

padronizados, mas consiste em:

Reconhecer que o problema nasce, num contexto preciso de um grupo em crise. O
pesquisador não o provoca, mas constata-o, e seu papel consiste em ajudar a
coletividade a determinar todos os detalhes mais cruciais ligados ao problema, por
uma tomada de consciência dos atores do problema numa ação coletiva. (BARBIER,
2007, p.54)

Neste sentido, mais do que a contribuição do grupo, buscou-se a apropriação das

demandas da escola e a necessidade de se fazer escola do campo. Foi necessária uma reunião

com os técnicos da SRE- Almenara/MG, instituição estadual responsável pela gestão das

escolas estaduais daquela jurisdição  para tratar da legalidade desta formação do educador do

campo ser feita nos horários de módulos II3, obtendo assim a autorização para iniciar as

3Módulo II é a carga horária obrigatória de 2h semanais a ser cumprida pelos professores da rede estadual de
Minas Gerais, na escola, como parte integrante da remuneração dos servidores.



discussões dentro da carga horária de trabalho do grupo,  pois não sendo os professores, na

sua maioria, residentes do Distrito. Foi no momento desse de módulo II que foi feita a

apresentação do projeto de pesquisa a todo o grupo colocando-o em aberto para aprovação ou

rejeição podendo ser reelaborado a partir das demandas escolhidas como prioritárias pelo

grupo de professores da escola. O grupo decidiu que uma formação de professores pautada

nos princípios da Educação do Campo seria fundamental para a compreensão desta escola do

campo. As primeiras observações feitas na escola foram iniciadas em novembro de 2016,

antes e, em comum acordo, esse coletivo, devido às incertezas no quadro de servidores da

escola e dado o final do ano de 2016, decidiu que a formação só teria início a partir de março

de 2017. Ficou acordado que a primeira oficina se daria num sábado com carga horária de 8 h,

sendo que as próximas oficinas aconteceriam de acordo a demanda da escola e a que

aconteceriam nos horários de Módulo II com carga horária de 4h nas quintas-feiras já

disponibilizadas pelo grupo.

Esse contrato de trabalho feito com o grupo foi o ponta pé inicial na participação do

coletivo. Conforme Barbier (2007) a pesquisa-ação é um processo libertador e como tal,

torna-se a ciência da práxis exercida pelos sujeitos, assim sendo:

O objetivo da pesquisa é a elaboração da dialética da ação num processo pessoal e
único de reconstrução racional pelo ator social. [...] é relativamente libertador quanto
às imposições dos hábitos, dos costumes e da sistematização burocrática.
(BARBIER, 2007, p.59)

Foi nesta construção dialética referendada por Barbier (2007) que a construção da

pesquisa e das oficinas foram ganhando contornos na formação dos professores da EELA,

neste contexto questiona-se qual o papel de cada um neste coletivo.

Contribuíram nesta formação, alguns parceiros do Movimento em Educação do

Campo, a saber, Comissão da Pastoral da Terra, na pessoa do mestrando Edivaldo Ferreira

Lopes vinculado ao Programa de Pós Graduação da Universidade Federal dos Vales do

Jequitinhonha e Mucuri - UFVJM, a Professora Doutora Tânia Maria Mares Figueiredo e

outros membros egressos da Licenciatura em Educação do Campo, todos estes membros do

Grupo Intersetorial de Trabalho em Educação do Campo - GITEC do Instituto Federal do

Norte de Minas Gerais – IFNMG, Campus Almenara/MG   . A escolha por estas parcerias,

instituições e movimentos sociais se deu em função do histórico de luta pela Educação do

Campo na região.

Participaram da I e da II Oficina de Formação 24 educadores da escola objeto da



pesquisa, 03 educadores de outra escola localizada também no Distrito de Itapiru/MG.

Somando 27 pessoas. A III e IV oficina de formação contou com 25 participantes, no total.

Como critério de levantamento de dados foi feito um perfil sócio econômico dos participantes

da formação através de um roteiro de identificação contendo informações sobre a faixa etária,

sexo, renda, moradia e formação. Foi feito entrevista de grupo focal buscando obter uma visão

aprofundada ouvindo um grupo de pessoas apropriadas para falar sobre problemas de

interesse da pesquisa. A escolha dessa técnica de colher dados está na possibilidade de

alcançar resultados inesperados que frequentemente se obtêm de um grupo de discussão livre

e ser uma forma de método qualitativo. Foram 03 meses de acompanhamento e observação da

dinâmica da escola, feira ambiental, reuniões dos professores, dentre outras ações.

As oficinas de formação foram planejadas considerando a própria dinâmica da

pesquisa-ação, do contexto da escola e implicação da pesquisadora. As ações foram

planejadas compondo uma estrutura que envolvia objetivo, conteúdo, recursos e referências e

as oficinas de formação foram desenvolvidas garantindo o diálogo, buscando práticas

educativas transformadoras, produção do conhecimento e participação colaborativa. Para

tanto, os autores que contribuíram com o debate teórico do conhecimento foram Marx,

Caldart (2004, 2010; 2011) Molina (2008, 2012) Thiollent (1985), Arroyo (1999; 2007),

Tonet (2014), Dionne (2007), Barbier (2007), dentre outros.

A SISTEMATIZAÇÃO DAS EXPERIÊNCIAS DE FORMAÇÃO DO EDUCADOR DO

CAMPO

Sistematização de experiências é mais que relatar fatos, elas têm o dinamismo e a

complexidade da prática, envolvendo assim o movimento e a percepção nossa, no âmbito de

uma formação ancorada na pesquisa-ação. Corroborando com esse entendimento de

sistematização de experiências Brandão e Streck (2006) afirmam que:

A experiência sempre está constituída por ações, isto é, por coisas que fazemos, mas
também por nossas percepções. Está constituída também por sensações, emoções e
interpretações das pessoas que vivem essas experiências, os sujeitos da mesma, isto
é, em uma experiência não há somente fatos e coisas que passam, mas há também
pessoas que sentem, vivem e que fazem coisas. (BRANDÃO E STRECK, 2006,
p.228)

Essas percepções que foram dando às pessoas que sentem, vivem e fazem coisas voz e

a oportunidade de reflexão sobre Educação do Campo e seu fazer docente, foram



potencializada pela pesquisa-ação enquanto um método de oportunidade para quem acredita

em produção do conhecimento aliado à participação e envolvimento dos próprios sujeitos

envolvidos, assim sendo não poderia se ter nessa sistematização de experiência caminho

melhor nessa construção de Educação do Campo. Não é possível desvencilhar a menina que

aprendeu a ler numa escola rural, a moça do encontro com os movimentos sociais, a

educadora incansável ou a pesquisadora de todas as marcas trazidas pela experiência vivida e

da trilha percorrida, pois a história é feita pelos homens e mulheres num constante

movimento. A pesquisa-ação tem como um dos fundamentos a participação e o pertencimento

da pesquisadora, desta maneira a pesquisa-ação foi uma oportunidade da pesquisadora olhar

para si e para sua prática, enquanto militante em defesa da Educação do Campo.

Serão apresentadas a sistematização dessas experiências do processo formativo

realizado através das oficinas de formação com os professores da EELA que se deu através da

realização de quatro oficinas, cada uma com tema gerador acordado com o coletivo e com

finalidade de propor reflexões, questionamentos e ações sobre que escola somos e que escola

queremos ser e ter?

As oficinas de formação foram sendo construídas a partir das demandas apresentadas

pelo coletivo da escola. Isso exigiu pesquisa e mobilização coletiva, afinal, como se apossar

das suas próprias demandas no processo de construção de escola do campo pelos próprios

sujeitos? Considerando o objetivo geral de desenvolver a formação docente como estratégia

de mobilização para afirmação de escola do campo apresenta-se a sistematização das

experiências tendo como eixos centrais a Educação do Campo e a formação de professores.

A primeira Oficina intitulada “O território do Vale do Jequitinhonha e a identidade

campesina” teve como objetivo reflexão sobre a escola que atuavam e as representações

sociais que os mesmos tinham dessa. Depoimentos como do educador D.S.J, que orientaram

os objetivos das próximas oficinas, o que seria essa Educação do Campo? “Estou aqui

pensando... (pausa) que escola é essa? Essa escola tem que vim da veia, sabe? Eu me sinto

incapacitado ainda. O que é que nós professores estamos fazendo? Eu preocupo, mas o que

eu tenho feito para, de fato, mudar isso?” O educador D.J.S pautou a discussão do coletivo

que teve como tarefa fazer a representação do Vale do Jequitinhonha/MG.

A segunda Oficina de formação “As trilhas da Educação do Campo, concepções

princípios” teve como objetivo compreender os processos históricos que constroem a escola

do campo. Entende-se importante que não compreendamos a Educação do Campo como

sendo uma educação isolada, a parte, quando na verdade é importante pensar o todo, o



histórico e as condições reais que constroem a escola/educação da classe trabalhadora. Essa

discussão foi importante para que o grupo compreendesse que a formação do educador do

campo passa pela escola, logo, que escola é essa? Qual a sua origem?”

A terceira oficina de formação “Educação do Campo descobrindo e construindo

caminhos” foi o momento de nos assumirmos enquanto sujeitos, afinal, repetir a história ou

construir a nossa coletividade em prol de nossa escola do campo? O grupo quando chamado à

responsabilidade do fazer coletivo, da participação e da luta pela escola do campo, se dispôs a

contribuir com essa construção de identidade de escola do campo.

Para falar da quarta e última oficina de formação “Encerrando um ciclo e iniciando um

longo caminho na construção da Educação do Campo na Escola Estadual Lídio Almeida”

trago um depoimento que ajuda representar o significado dessa formação coletiva, o educador

D.J.S, o mesmo a questionar o que é Educação do Campo na primeira oficina, reflete “estou

aqui agora pensando que no início das nossas oficinas eu queria saber se essa Educação do

Campo era para ajudar o menino ficar no campo ou sair do campo? E agora eu acho que sei

a resposta. Eu estou envergonhado por saber tão pouco sobre agronegócio, campo,

Educação do Campo. Estou curioso e com vontade de saber mais. Na última oficina aqui

você trouxe para nós uma realidade que está aqui debaixo dos nossos pés, um assentamento,

uma ocupação e o latifúndio e nós nunca paramos para discutir sobre isso. Agora eu estou

começando trabalhar isso com meus alunos. Entender mais de nós mesmos. Eu acho que já

sei para que e porque Educação do Campo.”

Essa experiência traz na sua essência a trama entre a concepção e princípios da

Educação do Campo e a formação de professores, sem perder de vista que o objetivo geral

dessa pesquisa era desenvolver a formação docente como estratégia de mobilização para

afirmação de escola do campo. Os professores educadores da Escola Estadual Lídio Almeida,

que nos mais diversos momentos desta construção, demonstraram receio e desconstrução de

certezas, se desafiam ir além, a trilhar novas construções coletivas na busca constante por

emancipação. Repensar o lugar social de cada homem, cada mulher e de cada educador do

campo foi um dos pilares dessa formação de professores da Educação do Campo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A investigação desvelou alguns caminhos em três perspectivas da Educação do

Campo: da luta, da formação de professores e das escolhas/trilhas metodológicas nessa



construção.

Na perspectiva da luta é fundamental pensar a Educação do Campo como sendo a luta

por outro projeto de sociedade nas concepções de política pública, de educação e de formação

humana, nesta perspectiva o processo de construção de escola do campo está diretamente

fundada na sua materialidade de origem que é a luta pela terra. A construção da Educação do

Campo passa pelo direito à terra como função social e promoção da vida, portanto, atrelada a

um processo de construção de uma sociedade contra hegemônica aqui motivada pela

especificidade da EELA de atender 100% de estudantes oriundos do campo, logo, escola do

campo e necessita se reconhecer e se constituir como tal. Assim sendo, norteia os princípios

da formação dos professores que ali atuam.

Na perspectiva da formação de professores a luta pela Educação do Campo extrapola

os muros da escola, e significa que trouxemos a intencionalidade maior que foi a contribuição

na construção de processos capazes de provocar mudanças na utilização e na produção do

conhecimento do/no campo, rompendo com a fragmentação na produção do conhecimento.

Os objetivos sociais e formativos exigiram do grupo um trabalho de apropriação e de

produção teórica comprometido, compreendendo a realidade e o mundo numa interpretação

de vínculo orgânico entre o que se vive e o que se estuda na EELA.

Na perspectiva da escolha metodológica no desenho da trilha, a pesquisa-ação foi

escolhida por ser a possibilidade de fazer e pesquisa e ser parte da pesquisa e da ação. Ação

esta pautada na coletividade e numa participação efetiva dos sujeitos onde a pesquisadora atua

como militante de uma causa onde os sujeitos são participativos. Essa dinâmica de mudança

que a pesquisa-ação permite constituir-se como base para o desenvolvimento de uma

identidade de escola do campo.

Neste cenário de investigação as principais tramas vivenciadas durante as oficinas de

formação docente surgiram do chão da EELA e as suas contradições postas se constituíam

uma complexidade fértil para pesquisa. Em um dos primeiros contatos com o coletivo de

professores, estes afirmaram quando indagados sobre escola do campo que a noção de campo

que conheciam era o campo de futebol, outros acreditavam que uma horta na escola definia

esta especificidade na origem do campo. Essa representação de escola do campo, numa visão

teoricamente imatura, foi o primeiro estímulo a considerar esta escola passível de pesquisa,

não uma pesquisa que os limitasse, mas uma pesquisa-ação que desse conta das demandas

próprias da escola, que os tornassem participativos e sujeitos políticos dentro de uma

coletividade.



Esta construção de concepção de escola do campo o grupo não tinha dificuldade em

perceber o que concebeu como naturalizado, mas compreender que esta lógica perversa é a

lógica do capitalismo, é a lógica da sociedade hegemônica, e mais, era perceber que existe

uma sociedade hegemônica que nos coloca na passividade. Era o caminhar para pensar outro

Vale do Jequitinhonha que não fosse o Vale da miséria, amplamente divulgado pela mídia e

enraizado na definição que os professores trouxeram na definição do nosso território na

primeira oficina. Foi necessário discutir essa construção de escola pensada não para liberdade

e construção do pensamento crítico, mas para segregar passivamente.

A pesquisa-ação emancipatória que é a compreensão da pesquisa como uma atividade

social e política, portanto ideológica, exigiu-se do professor a formação da consciência de

classe e de sociedade na qual estamos inseridos, e, foi nesta perspectiva de formação atrelada

ao materialismo histórico dialético que se foi construindo nas formações onde num dado

momento pôde se considerar um grande avanço o reconhecer da especificidade da escola do

campo nos detalhes de uma construção que pode parecer mínima, mas refletia nas ações

cotidianas da escola, uma perspectiva de participação, a colaboração nas atividades coletivas,

o de se apresentar nos espaços como professor de escola do campo e os pequenos esboços de

construção de ações para se tornar escola do campo.

O grupo de professores educadores do campo, agora assim denominados, ávidos por

novas formas de olhar os estudantes, a escola e toda a comunidade que a constitui como um

movimento contraditório não linear e se abre para outros horizontes, portanto, trilhando novos

caminhos, seja na construção do seu Projeto Político Pedagógico ou na efetivação de práticas

endossadas pelos princípios em Educação do Campo, certamente não será como antes da

formação, agora, sabe-se, compreende-se como escola do campo. As próximas trilhas serão

construídas por cada homem, cada mulher e por todos os sujeitos coletivos que ali constroem

educação, Educação do Campo.

Nas mais diversas tessituras ali tessidas por cada um daqueles que ali se dedicaram, se

propuseram e se deram a oportunidade de novas construções fica entendido de que a

Educação do Campo é uma forma de se organizar e de resistir. Em cada momento tecido, cada

gesto de dúvida, de receio e de despertar a certeza de que fundamental compreender essa

totalidade que define o lugar social que o sujeito ocupa.

Os professores educadores da Escola Estadual Lídio Almeida, que nos mais diversos

momentos desta construção, demonstraram receio na desconstrução de certezas, se desafiam ir

além, a trilhar novas construções coletivas na busca constante por emancipação. Repensar o



lugar social de cada homem, cada mulher e de cada professor da Educação do Campo.
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