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Resumo  

Este trabalho discute os resultados de investigações realizadas no Observatório da 

Educação CAPES/INEP, voltadas à análise das políticas públicas de formação 

continuada de professores, no contexto da diversidade da escola pública do campo, no 

estado do Paraná/Brasil. Apresentam-se os dados qualitativos sobre a ausência de 

formação continuada e frágeis condições do trabalho pedagógico nas escolas do 

campo. A partir dessa realidade, aponta-se a necessidade de uma proposta de 

formação continuada colaborativa entre profissionais da escola do campo e  

pesquisadores da Universidade, na perspectiva do Movimento Nacional da Educação 

do Campo. 

 

Palavras-chave: políticas públicas; escola pública do campo; formação continuada.  

 

Introdução 

  

Este trabalho problematiza as políticas públicas de formação continuada, no 

contexto das escolas públicas do campo brasileiro, a partir das lutas e demandas dos 

movimentos sociais do campo, os quais vêm conquistando espaço no cenário 

sociopolítico nacional.  

A história dos movimentos sociais da classe trabalhadora camponesa desde o 

final da década de 1980 e início da década de 1990, vem se manifestando por meio de 

mobilizações e ações de resistência, como: ocupações de terra contra a estrutura 

agrária, o agronegócio, a expropriação da terra e a situação de exclusão econômica e 

social do(a) trabalhador(a) do campo. 
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Nesse processo de lutas e enfrentamentos, os movimentos sociais de 

trabalhadores do campo começam a reivindicar seus direitos, instituídos ou não nas 

políticas públicas, e também dão início à construção de um projeto revolucionário de 

campo apresentando seu lugar social no país, ao mesmo tempo em que constroem 

alternativas de resistência nas esferas da política, da economia e da cultura, que 

também incluem iniciativas na área da educação (FERNANDES et al., 2004). 

Na educação, esses processos de luta e enfrentamentos emergem a partir do 

Movimento Nacional da Educação do Campo, a exemplo do que discute Munarim 

(2008). A luta da educação do campo tem trazido muitos desafios às instâncias 

governamentais, porque são lutas que denunciam à exclusão social, a fragilidade dos 

processos de formação de professores, a precariedade da infraestrutura escolar e do 

transporte escolar, entre outros. 

Essas denúncias estão apontadas nos dados do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e anunciados no documento Panorama 

da Educação do Campo (2007), os quais evidenciam o quanto à escolarização dos 

sujeitos do campo tem ficado marginal nas políticas públicas de educação, revelando a 

falta de recursos físicos, humanos e pedagógicos nas escolas. Nos últimos 14 anos, 

mesmo com documentos legais referentes à educação do campo, as relações de trabalho 

dos professores do campo, ainda exigem medidas governamentais sérias. São 

trabalhadores não concursados em sua maioria; percorrem distâncias longas para 

realizar o trabalho em mais de uma escola e constante rotatividade de professores nas 

escolas. 

Os efeitos desses processos refletem o baixo desempenho escolar dos alunos, as 

elevadas distorções idade-série e a evasão escolar, pois a estes alunos não é garantida 

uma educação de qualidade, que lhe proporcione uma leitura crítica de mundo para a 

transformação da realidade brasileira, que se apresenta injusta e desigual.  

A problemática da precária formação de professores é foco de investigação do 

Programa Observatório da Educação, resultado da parceria entre a Capes, o INEP e a 

SECADI. Configura-se uma política que visa fomentar estudos e pesquisas em 

educação, principalmente, proporcionar a articulação entre pós-graduação, licenciaturas 

e escolas de educação básica e estimular a produção acadêmica e a formação de pós-

graduados, em nível de mestrado e doutorado.  

A pesquisa está sendo desenvolvida na região metropolitana de Curitiba, no 

estado do Paraná, envolvendo a participação de pós-graduandos, graduandos e 
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professores da educação básica. É desenvolvida em perspectiva colaborativa com os 

professores de seis escolas públicas localizadas em cinco municípios da região 

metropolitana.  

Neste artigo, se propõe problematizar as políticas de educação do campo e de 

formação continuada dos professores que trabalham nas escolas públicas 

multisseriadas e regulares do campo, a partir de relatos de diretores e professores. 

Também, evidenciam-se algumas frentes de uma experiência formativa, intitulada de 

cursos de extensão itinerantes, desenvolvida diretamente em escolas públicas 

municipais localizadas no campo.    

 

Políticas públicas, educação do campo e escola pública 

 

A educação do campo nasce da prática coletiva dos movimentos sociais do 

campo, que, coletivamente, passam a lutar pela reforma agrária, por políticas públicas 

e pela expansão dos direitos humanos, comprometendo-se com a transformação das 

condições de vida da população do campo. A compreensão de política pública está 

diretamente ligada à participação real dos povos do campo na luta pela garantia do 

espaço público. Este espaço deve problematizar a prática coletiva dos sujeitos do 

campo nas propostas das escolas públicas do campo.  

A prática coletiva da Educação do Campo confronta a lógica da educação 

rural, que preconiza uma educação criada pela iniciativa governamental, pensada a 

partir das referências da cidade e do capital, sendo usada como meio de submissão dos 

povos do campo para que se submetam à lógica da produtividade e da exploração da 

força de trabalho. A ideologia da educação rural é presente na maioria das escolas 

públicas do campo brasileiro, essa lógica impõe um modelo de educação baseado nos 

valores da cultura urbana, desvalorizando a cultura e a identidade da população do 

campo, conforme aponta Souza (2011). 

Uma das características da educação do campo é considerar a realidade, os 

interesses, valorizando os diferentes “grupos identitários” e a sua produção da 

existência. Dentre esses grupos, estão os ribeirinhos, os indígenas, os quilombolas, os 

assentados da reforma agrária, os agricultores e os assalariados rurais – “todos 

formam a categoria sujeito histórico. O que os particulariza é a prática social, cultural. 

O que os une são as relações de trabalho com a terra e a pertença à classe 

trabalhadora, em oposição à classe latifundiária” (SOUZA, 2010, p. 54).  
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A educação do campo une a luta por educação ao conjunto das lutas pela 

transformação das condições de vida do campo (CALDART, 2004), articulando com a 

ciência, a cultura, a experiência e o trabalho. Nesse sentido, Frigotto (2010, p. 36) 

afirma que a educação e a pedagogia do campo devem partir da particularidade e 

singularidade dadas pelos sujeitos que produzem suas vidas no campo. “Todavia, não 

se postula o localismo e nem o particularismo, mediante os quais se nega o acesso e a 

construção do conhecimento e de uma universalidade histórica”.  

A partir dos conceitos mencionados sobre a educação do campo, surge um 

questionamento: será que a escola pública do campo deve ser entendida como uma 

escola pública diferente? 

O pensamento de Caldart (2003) sinaliza um caminho para pensar na definição 

de escola pública do campo. Para a autora, a escola do campo não é diferente, mas um 

espaço que reconhece seus sujeitos sociais e os incorpora, valorizando seus saberes, 

suas crenças, seu trabalho e sua cultura. Admitindo que esses sujeitos possam intervir 

e modificar as relações sociais de seu grupo. 

Para construir a escola que a autora propõe é necessário que os sujeitos que 

dela necessitam lutem e se mobilizem, de forma que a escola se volte para os sujeitos 

sociais reais. 

Nessa perspectiva, a educação do campo tem “clareza de que sozinha a escola 

não provocará isto. Ao contrário, é o movimento social que precisa ocupar e ocupar-se 

da escola, construindo junto com os educadores que ali estão o seu novo projeto 

educativo” (CALDART, 2003, p. 72). 

É nesse contexto que a educação do campo mostra para a sociedade um projeto 

social e educacional do campo e para o campo. Por meio de diversas mobilizações e 

enfrentamentos insere suas lutas e demandas dentro do espaço público, nas ações 

governamentais, principalmente na construção de políticas públicas educacionais. 

As principais políticas educacionais conquistadas foram: a criação do 

Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA), em 1998; o 

documento Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo, 

Resolução CNE/CEB nº 1, de 3 de abril de 2002 (BRASIL, 2002); a criação da 

Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD), em 2004, 

com programas voltados à educação do campo; o estabelecimento das Diretrizes 

Complementares da Educação do Campo (BRASIL, 2008b); criação do Procampo e das 

licenciaturas em educação do campo; criação do Projovem Campo; o Decreto do 
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Presidente da República, em 4 de novembro de 2010, estabelecendo a política da 

educação do campo e o PRONERA. Essas são as principais frentes nacionais no âmbito 

da política educacional do campo. Mas, vale mencionar que as unidades federativas 

possuem diversas outras frentes, a exemplo da criação dos comitês estaduais de 

educação do campo; fóruns; resoluções e diretrizes estaduais das escolas do campo; 

cursos de especialização e eventos de formação continuada de professores.  

Essas conquistas nas políticas educacionais dos povos do campo foram 

ocorrendo à medida que se estabeleciam diálogos com outros segmentos da sociedade 

vinculados à educação. Ainda que o surgimento dessas políticas tenha trazido 

visibilidade e promovido intervenções na escolarização dos povos do campo, a realidade 

das escolas públicas do campo ainda é marcada por carência de recursos físicos, 

materiais, pedagógicos e do transporte escolar, além dessa condição, enfrentam a 

precariedade nos processos de formação continuada, no que tange a educação regular, 

educação especial e as classes multisseriadas.  

As políticas educacionais avançam à medida que os movimentos sociais 

indagam à política governamental e à medida que as universidades encampam 

diferentes frentes de formação dos trabalhadores do campo. Aos poucos, as 

experiências coletivas interrogam as políticas e, também, de modo coletivo participam 

da criação e efetivação de políticas públicas de educação. 

A inserção dessas políticas nas esferas públicas promoveu que o debate em 

torno da educação do campo fosse se propagando em alguns Estados brasileiros, 

porém, com diferentes intensidades, conforme a disposição e o interesse dos governos 

estaduais e municipais.  

 

Formação continuada de professores da escola do campo: desafios e perspectivas 

 

A complexa realidade educacional brasileira, ainda insipiente, de políticas 

democráticas para os diversos setores da sociedade, constitui desafio à formação dos 

profissionais da educação. A adoção de políticas econômicas neoliberais a partir dos 

anos 70, determinam o agravamento dos problemas sociais que enfrenta a maioria da 

população brasileira.  Problemas que configuram desvios de natureza sócio-econômica, 

tais como: a baixa escolarização, o analfabetismo e analfabetismo funcional, o 

desemprego, a violência urbana, a drogadição de menores, a degradação do ambiente 

natural e humano. Tal problemática demanda aos profissionais da educação a 
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elaboração de projetos educativos de inclusão social, tanto na educação formal escolar, 

como em outros espaços com possibilidades de desenvolvimento de ações pedagógicas 

para ampliação cultural e social da população. Este cenário imprime aos cursos de 

formação inicial e continuada dos profissionais da educação a responsabilidade social, 

para produzir conhecimento e realizar crítica, reflexiva e eficazmente um trabalho 

coletivo para a construção de um projeto educativo democratizador. 

 No que diz respeito à formação continuada, a LDBN/96 responsabiliza os 

sistemas de ensino em promover processos de formação continuada de seus 

profissionais. Conforme Gatti (2008, p.58), as políticas para formação continuada 

buscam minimizar a problemática conjuntural da sociedade contemporânea, “nos 

desafios colocados aos currículos e ao ensino, nos desafios postos aos sistemas pelo 

acolhimento cada vez maior de crianças e jovens, nas dificuldades do dia-a-dia nos 

sistemas de ensino, anunciadas e enfrentadas por gestores e professores e constatadas e 

analisadas por pesquisas”. 

Nesse sentido, a necessidade de oferecer aos professores, em processos de 

formação inicial e continuada, teorias críticas de educação que os orientem a realizar 

mediações no interior das escolas que produzam efeitos sociais emancipadores.  

 Esta condição que tem a escola justifica a tese de que todo o ato educativo é 

político, uma vez que “produz este ou aquele efeito social, dependendo das forças 

sociais que nela atuam e com as quais ela se vincula”. (SAVIANI, 1997, p.60). 

 Giroux (1997, p.196) fornece contribuições para qualificar os processos de 

formação continuada, afirmando que é “preciso desenvolver programas nos quais os 

futuros professores possam ser educados como intelectuais transformadores e que sejam 

capazes de afirmar e praticar o discurso da liberdade e da democracia”. Entende-se por 

intelectual transformador o professor capaz de participar de uma luta coletiva por 

emancipação. Num sentido mais amplo, o professor que compreenda os interesses 

políticos e ideológicos que estruturam a natureza do discurso, as relações sociais em 

sala de aula e os valores que eles legitimam em sua prática.  

 Para Giroux (1997, p.161), encarar os professores como intelectuais fornece uma 

vigorosa crítica teórica das ideologias tecnocráticas e instrumentais subjacentes à teoria 

educacional que separa a conceitualização, planejamento e organização curricular dos 

processos de implementação e execução.  

O movimento de educadores brasileiros vem desde os anos 80, denunciando a 

necessidade de políticas públicas voltadas à valorização docente e melhoria das 
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condições de trabalho nas escolas públicas. Passado 30 anos, na atual conjuntura da 

aprovação do novo Plano Nacional da Educação (PNE), depara-se com a mesma luta, 

número reduzido de profissionais nas escolas, intensificação da jornada de trabalho para 

compensação dos baixos salários, precária estrutura física e segurança nas escolas.   

Em tempos de aprovação do novo Plano Nacional de Educação, entende-se que a 

formação de professores não pode estar dissociada da luta pela melhoria das condições 

de trabalho docente, envolvendo as questões do salário e da jornada de trabalho. A 

precariedade das condições de trabalho neutralizam a ação dos professores, mesmo que 

tenham uma boa formação.  

Segundo a pesquisa de Mendes, (2009), realizada no Paraná, grande parte dos 

profissionais que residem no perímetro urbano e atuam nas escolas do campo lecionam, 

em um dos turnos, na área urbana, correspondendo ao Quadro Próprio do Magistério 

com padrão fixo, e, em outro turno, atuam nas escolas do campo, sem vaga fixa, apenas 

com aulas extraordinárias. Além disso, a autora também constatou que o tempo que 

esses profissionais lecionam nas escolas do campo é, em média, de um a cinco anos, 

enquanto aguardam o tempo de completar o estágio probatório e poderem mudar para 

outra instituição escolar mais próxima de onde moram.  

Conforme o documento Panorama da Educação do Campo (INEP, 2007), no que 

diz respeito à formação dos professores no país, os dados de 2005 revelam que apenas 

21,6% dos professores de 1ª a 4ª séries possuem a Educação Superior concluída. De 5ª a 

8ª séries são 53,1% que possuem a Educação Superior concluída (INEP, 2007).  

Esses dados mostram que uma parte dos professores que lecionam nas escolas 

do campo ainda não dispõe de habilitação mínima para exercer a atividade docente. 

Entretanto, a realidade do Paraná quanto ao nível de formação acadêmica dos docentes 

que atuam nas escolas do campo diverge das outras regiões do Brasil, pois a quase 

totalidade dos professores com formação superior. No entanto, no Paraná, há escolas do 

campo com baixíssimo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), uma 

média entre 2.0 a 5.0 (INEP, 2009b). Infere-se que a alta rotatividade dos professores e 

a baixa discussão nos cursos de formação inicial e continuada sobre as matrizes 

pedagógicas do campo (ARROYO, 2010) podem estar contribuindo para reforçar o 

baixo desempenho na educação básica nessas escolas.  

No artigo 13, as Diretrizes Operacionais para a Educação do Campo enfatizam a 

importância da normatização complementar da formação dos professores para atuarem 

nas escolas do campo: 
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I-estudos a respeito da diversidade e o efetivo protagonismo das crianças, 

jovens e dos adultos do campo na construção da qualidade social da vida 

individual e coletiva, da região, do país e do mundo; 

II-propostas pedagógicas que valorizem, na organização do ensino a 

diversidade cultural e os processos de interação e transformação do campo, a 

gestão democrática, o acesso ao avanço científico e tecnológico e respectivas 

contribuições para a melhoria das condições de vida e a fidelidade aos 

princípios que norteiam a convivência solidária e colaborativa nas sociedades 

democráticas. (BRASIL, 2002). 

 

As lutas pela Educação do Campo trazem as marcas históricas da diversidade de 

sujeitos coletivos, de movimentos sociais que se empenham na construção de outra 

educação, para outro projeto de campo e de sociedade. Para o autor o reconhecimento 

desta diversidade enriquece o projeto da Educação do Campo (ARROYO, 2012).  

 

Um dos princípios que orienta a Educação do Campo é que seres humanos se 

fazem, se formam e se humanizam no fazer a história . Consequentemente, a 

diversidade de formas de fazer a história e o fato dos seres humanos serem 

reconhecidos como sujeitos da história ou serem segregados da nossa história  

imprime determinadas marcas no fazer-se, no formar-se, no humanizar-se 

que exigem reconhecimento na teoria e nos projetos de formação. 

(ARROYO, 2012, p. 230). 

  

Para o autor ao levar em conta esta diversidade na construção de nossa história, 

há um enriquecimento do projeto de educação, tornando mais complexo um de seus 

princípios mais básicos que é “o de que nós fazemos fazendo história”. (ARROYO, 

2012, p. 230). 

Dessa forma, anuncia-se a relevância de os cursos de formação discutirem a 

realidade do campo brasileiro e relacionarem os conteúdos universais com o trabalho, 

cultura e a vida no campo, evidenciando os desafios enfrentados pelos povos do campo. 

A ampliação da visão de mundo dos profissionais da educação facilitará a constituição 

da diversidade das escolas do campo. 

Também, advoga-se que os cursos de formação inicial como os processos de 

formação continuada, vivenciados no espaço escolar, os oferecidos pelos sistemas de 

ensino, como os cursados em nível de pós-graduação, têm um importante papel: o de 

desenvolver, com os professores, a atitude vigilante e indagativa, que os levem a tomar 

decisões sobre o que fazer e como fazer nas situações complexas da prática pedagógica. 

Nessa perspectiva, tem-se encaminhado o processo de formação continuada nas escolas 

do campo que integram o Projeto do Observatório da Educação. 
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Processos de formação continuada: a experiência do curso itinerante nas escolas do 

campo 

 

Apresenta a experiência formativa, intitulada de cursos de extensão itinerantes, 

desenvolvida diretamente em seis escolas públicas municipais do campo, localizadas na 

região metropolitana de Curitiba.  

A metodologia adotada na experiência formativa integra a concepção de 

investigação-ação, cuja essência é colaborativa. Ela requer o trabalho coletivo com os 

sujeitos professores e diretores; o registro dos estudos e da própria prática; a reflexão do 

conjunto dos participantes para verificação das ações necessárias para a mudança da 

realidade. Conforme escrevem Grabauska e De Bastos (2001, p.19): “a constituição de 

comunidades de professores, como investigadores críticos de suas práticas, contribui 

para a construção de uma ciência educacional crítica, que pode se estabelecer como 

marco de enfrentamento às concepções técnicas da educação”.  

O processo de investigação-ação teve início com um diagnóstico pedagógico 

feito com os professores, cujo intuito era o de encontrar condições para instituir 

propostas de formação continuada, na própria escola, mediadas pela atividade da 

pesquisa sobre a prática pedagógica e educação do campo. 

Nesse tipo de trabalho coletivo é fundamental a participação dos envolvidos nos 

momentos de planejamento, execução e avaliação para o replanejamento, sendo que as 

decisões são tomadas por meio de negociações com o coletivo dos profissionais. A 

problematização da prática social e dos problemas emergentes da prática escolar deve 

ser lida na sua trama de relações e determinações históricas e políticas, demandando o 

estudo das questões na sua relação teoria e prática.   

O processo de formação continuada demanda reuniões nas escolas do campo para 

fins de reflexão junto com os professores sobre as práticas pedagógicas em relação à 

educação do campo.  

Embora a experiência da educação do campo não esteja reduzida à educação 

escolar, considera-se fundamental trazer para conhecimento dos professores a produção 

coletiva, os debates e documentos nacionais e estaduais construídos nos últimos catorze 

anos no país. Mediante o registro por meio da participação em seminários nacionais, 

estaduais e regionais é possível verificar que os professores das escolas públicas do 

campo, em especial os que se vinculam à rede municipal, têm pouco conhecimento 
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sobre a educação do campo e sua trajetória. Para chegar à caracterização da experiência 

coletiva foram organizados cursos de extensão itinerantes. 

Constata-se no depoimento das professoras de uma das escolas integrada ao 

projeto, quando questionadas sobre quais ações consideram necessárias para melhorar o 

seu trabalho e a aprendizagem dos seus alunos, a relevância atribuída a formação 

continuada: 

Uma formação específica para nós professores do campo para melhor 

trabalharmos a realidade do campo e sua importância para a sociedade. 

(professora F, 2011). 

 

Ter uma formação profissional de acordo com a realidade do campo para que 

possamos dar mais importância a essa área que muitas vezes acaba ficando de 

lado. É um maior comprometimento dos pais em relação à aprendizagem dos 

filhos. (professora C, 2011). 

 

Mais cursos profissionalizantes para o professor aprender não só o teórico, 

mas sim a prática principalmente com os alunos com bastante dificuldades. 

(professora G, 2011). 

 

O curso itinerante caracteriza uma nova modalidade de trabalho coletivo e de 

formação continuada. É denominado itinerante, porque é realizado nas escolas do 

campo, em cinco municípios da região metropolitana. Muda-se de lugar, de tema e de 

estratégia de estudo conforme as principais problemáticas apontadas pelo grupo. Tem 

como princípio educacional que, a indissociabilidade entre ação e reflexão gera a 

transformação na própria prática. Dessa forma, o curso estrutura-se nos seguinte 

movimento: 1) despertar da equipe para o estudo da prática pedagógica, do projeto 

político pedagógico e função social da escola. 2) organização dos estudos coletivos e 

registros da prática em diários de campo. 3) planejamento de atividades na própria 

escola. Esse planejamento é realizado a partir das necessidades apontadas pelos 

professores. 4) identificação dos principais desafios a serem superados no que diz 

respeito à prática pedagógica e à concepção de mundo, em especial a relacionado ao 

campo/rural brasileiro.  

Os processos de investigação-ação desencadeados no âmbito do projeto 

Observatório da Educação têm gerado a necessidade e a disposição dos profissionais 

para a reestruturação do projeto político-pedagógico. E, como tais processos têm 

ocorrido? Inicialmente são discutidos aspectos da realidade local, tais como a 

identificação dos sujeitos e do tipo de trabalho existente no campo; posteriormente são 

definidos com os professores textos centrais para estudo (temáticas como identidade, 

cultura, educação do campo e diversidade); desenvolvem-se debates sobre os 



 

 11 

conteúdos estudados e, por fim, analisa-se o conteúdo do projeto político-pedagógico 

identificando qual é a concepção de educação e de campo presente nele. Em todos os 

municípios os próprios professores identificaram que o campo quando aparece no 

projeto político-pedagógico vem atrelado a uma concepção de “atraso”. Essa a 

primeira constatação é que aumenta a disposição dos professores para o estudo e 

modificação do projeto pedagógico, articulando-o aos aspectos culturais, econômicos 

e sociais locais. 

Enfim, é com o intuito de preencher a ausência de formação continuada e 

propiciar um repensar da prática pedagógica pelo próprio professor que se criou o 

curso de extensão itinerante. Dessa forma, verifica-se por meio do processo de 

investigação ação que, o curso de extensão itinerante pode fortalecer processos 

político-pedagógicos que já estão em andamento e dar origem a estudos e 

problematização da realidade local em municípios que ainda não participam do 

movimento da educação do campo. 

 
  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os estudos realizados no processo de investigação, até o momento, apontam 

necessidades de intensificação de pesquisas e debates no âmbito das políticas e práticas 

pedagógicas para a transformação da realidade educacional das escolas do campo. 

Busca-se para a superação das dificuldades, principalmente, a relação entre a teoria e 

prática na formação continuada de professores, a integração entre a universidade e as 

escolas da Educação Básica do Campo. Para tanto, investe-se no estudo de teorias e no 

contato com pesquisas atualizadas sobre a educação do campo para desenvolver a 

atitude investigativa e propositiva dos professores frente aos complexos problemas de 

sua prática pedagógica. Acredita-se que a constituição de coletivos de investigadores da 

própria prática, na forma do curso itinerante, desenvolvido pelos pesquisadores 

participantes do Projeto do Observatório da Educação, favorecerá a relação teoria e 

prática e a apropriação dos meios da produção do conhecimento da educação do campo 

para a transformação das relações desiguais na sociedade capitalista. 

Agregam-se as demandas de formação continuada a luta por políticas que 

assegurem os seguintes direitos aos professores das escolas públicas do campo: 1) 

direito à relação de trabalho com vínculo contínuo na escola; 2) direito à processos de 
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formação continuada que problematizem a realidade dos povos do campo, suas 

potencialidades e dificuldades na esfera pedagógica; 3) direito ao reconhecimento de 

seu trabalho em diferentes frentes na escola, haja vista que tem localidades em que o 

professor é a única “autoridade” que chega até as comunidades rurais. 

A consciência pelos direitos construída nos movimentos sociais do campo 

precisa ser incorporada pelos próprios profissionais, possibilitando a compreensão da 

realidade histórica do campo brasileiro e, consequentemente, da educação dos povos do 

campo.   
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