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RESUMO 

 
 

Este trabalho tem como objetivo geral é discutir/ comentar algumas concepções sobre a 

Educação do Campo. Além disso, está temática esta relacionada com umas das linhas de 

pesquisa do curso de pós-graduação lato sensu: Concepções da educação do campo e sua 

inserção na agenda política educacional. A educação enquanto organizadora e produtora da 

cultura de um povo e produzida por uma cultura - a cultura do campo – não pode permanecer 

seguindo a lógica da exclusão do direito à educação em vista da qualidade dos habitantes do 

campo. A Educação do Campo vem a valorizar as pesssoas que vivem em seu meio, tornando-

os protagonistas de novos saberes, não apenas informar, mas formar.Essa conquista é fruto da 

luta dos movimentos sociais, principais sujeitos da novas políticas educacionais voltadas para 

a humanização dos habitantes do campo.  

 

Palavras-chave:   Educação do Campo-Políticas Educacionais-Humanização. 

 



 

 
 

RESUMEN 

 

 

 

Este trabajo teine como objetivo general es discutir/ comentar algunas concepciones  sobre la 

Educacción  del Campo. Allá de más, este temática esta relacionada com unas de las líneas de 

pequisa del curso de pós-gradución  lato sensu: Concepciones de la  educación del campo y 

su inserción en la agenda política educacional. La educición meintras  organizadora y 

produtora de la cultura de un pueblo y produzida por una cultura - la cultura del campo – no 

puede permanecer seguindo la lógica da exclusión del directo  a la educación de qualidade en 

el campo. La Educacción del Campo veine  a valorizar as personas que viven en su medio, 

tornando-os protagonistas de nuevos saberes, no apenas informar, mas formar. Esa conquista 

es fructo de la luta dos movimentos sociales, principales sujetos de las nuevas políticas 

educacionales voltadas para a humanizacción dos habitantes do campo.  

 

 

Palavras-clave:   Educación del Campo-Políticas Educacionales-Humanización. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

O presente trabalho tem como objetivo discutir/ comentar alguns 

pressupostos do que seria a Educação do Campo no contexto social do Brasil. Para isso 

nos valeremos de uma pesquisa bibliográfica sobre esta temática em questão.

A Educação do Campo sempre esteve presente nos planos governamentais; 

porém, como observamos essa presença não alterou significativamente a situação de 

precariedade da escola e o baixo rendimento da maioria do seu alunado. A escola rural 

vinculada ao sistema produtivo e servindo de suporte para a estruturação de uma 

sociedade desigual e de preparo mínimo de mão-de-obra que atendesse a prerrogativas 

econômicas. 

 No Brasil, o proclamado direito universal à educação tem sido dura 

conquista dos movimentos sociais, especialmente dos trabalhadores da educação pública 

das esferas federal, estadual e municipal, tendo como referência a Constituição de 1988. 

Educação é um direito social e não uma questão de mercado. A educação 

enquanto organizadora e produtora da cultura de um povo e produzida por uma cultura - 

a cultura do campo – não pode permanecer seguindo a lógica da exclusão do direito à 

educação. 

Esta pesquisa tem a finalidade descrever algumas concepções sobre a 

educação do campo como um direito social e não uma questão de mercado. Além disso, 

está temática está relacionada com umas das linhas de pesquisa do curso de pós-

graduação lato sensu: Concepções da Educação do Campo e sua inserção na agenda 

política educacional. 

Tomando como hipótese a necessidade e o direito ao acesso a uma educação 

de qualidade é um direto público ou social, garantindo pela Constituição Brasileira. Que 

garante oferta de educação básica para a população rural, e que os sistemas de ensino 

promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural e 

de cada região, especialmente.  

No primeiro capítulo, discutiremos as concepções introdutórias do que 

venha a ser a Educação do Campo e suas diversas interpretações, recorremos ao artigo 

científico Sobre Educação do Campo, de Roseli Salete Caldart (2012), funcionária do 

Instituto Técnico de Capacitação e Pesquisa da Reforma Agrária, doutora em Educação 

pela UFRGS. 
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No segundo capítulo, destaca que a necessidade de destacar a EC para o 

campo que atende as necessidades das populações rurais em questão: chama atenção 

para três tensões em torno dos estudos sobre EC. São eles: a tríade Campo - Política 

Pública – Educação, a definição da EC como uma especificidade e a EC como 

movimento social. 

Com isso, afirmamos que a educação do campo deve possuir uma 

vinculação restrita com a reivindicação de direito por parte dos cidadãos envolvidos no 

processo, professores e alunos. 

A educação enquanto organizadora e produtora da cultura de um povo e 

produzida por uma cultura - a cultura do campo – não pode permanecer seguindo a 

lógica da exclusão do direito à educação de qualidade no campo.  
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1.EDUCAÇÃO DO CAMPO: CONCEITO, HISTÓRIA E PERSPECTIVAS 

 

 

Com a finalidade de discutir algumas concepções contemporâneas do que 

veem a ser a educação do campo e suas diversas interpretações, recorremos ao artigo 

científico Sobre Educação do Campo, de Roseli Salete Caldart (2012), funcionária do 

Instituto Técnico de Capacitação e Pesquisa da Reforma Agrária, doutora em Educação 

pela UFRGS. 

 Neste artigo, a autora visa discutir categoricamente as concepções sobre a 

educação da campo através de um diálogo com algumas perguntas realizadas durante 

um debate no III Seminário do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária 

(PRONERA), realizado em Luziânia, GO, de 2 a 5 de outubro de 2007. A autora buscou 

analisar e refletir sobre as tensões e contradições que podem ser apreendidas no 

movimento da realidade atual da Educação do Campo.  

 

 1.1 O QUE É EDUCAÇÃO DO CAMPO? 

 

 

Partindo do questionamento inicial do “Que é Educação do Campo”, Caldart 

visa abordar a questão da Educação do Campo (EC) como plano da discussão 

conceitual, ressalvando o acúmulo de práticas, relações e embates que permitem uma 

abstração deste conceito que pode passa a servir de categoria teórica para análise de 

cada prática particular, de cada posicionamento diante da realidade a que a Educação do 

Campo se refere.  

Trata-se, segundo autora, de um conceito novo ainda em construção na 

última década. Assim sendo, um conceito próprio do nosso tempo histórico e que pode 

ser compreendido/discutido em um contexto no qual a sociedade brasileira atual é 

dinâmica e específica que abarca os sujeitos sociais do campo. 

De acordo com Caldart (2012), o conceito de EC é novo, mas já está em 

contenda ou discursão no meio acadêmico, pois é exatamente isso porque o movimentos 

socais, relacionados a reivindicação dos direitos das pessoas da zona rural estão 

questionando, estão diretamente associados com reivindicação os direitos dos 

trabalhadores rurais tem questionado: 
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Para nós o debate conceitual é importante à medida que nos ajuda a ter 

mais claro quais são os embates e quais os desafios práticos que temos 

pela frente. No debate teórico o momento atual não nos parece ser o 

de buscar “fixar” um conceito, fechá-lo em um conjunto de palavras: 

porque isso poderia matar a idéia de movimento da realidade que ele 

quer apreender, abstrair, e que nós precisamos compreender com mais 

rigor justamente para poder influir ou intervir no seu curso 

(CALDART, 2012, p. 03). 
 

Trata-se de procurar, portanto, de definir um conceito novo ainda em 

transformação, que surgiu como uma necessidade para da população rural no acesso da 

população rural, assim como também são consideradas as possíveis contradições sociais 

muito fortes, entre a definição acadêmica do termo e a definição social, deste termo para 

o movimento social. Esse fato resulta da complexidade de definir algo em construção 

construído: 

Educação do Campo é um conceito em movimento como todos os 

conceitos, mas ainda mais porque busca apreender um fenômeno em 

fase de constituição histórica; por sua vez a discussão conceitual 

também participa deste movimento da realidade. Trata-se, na 

expressão do prof. Bernardo Mançano, de uma disputa de “território 

imaterial”, que pode em alguns momentos se tornar força material na 

luta política por territórios muito concretos, como o destino de uma 

comunidade camponesa, por exemplo (CALDART, 2012, p. 03). 

 

 

1.2 TENSÕES SOBRE A EC 

 

Ainda de acordo, com Caldart (2012), é possível identificar muitas questões 

importantes na discussão conceitual da EC. Nesta exposição vamos pontuar três que nos 

parecem merecer destaque porque sinalizam tensões que podem nos revelar 

contradições importantes. 

 Nesse debate teórico a EC, Caldart (2012), chama atenção para três tensões 

em torno dos estudos sobre EC. São eles: a tríade Campo - Política Pública – Educação, 

a definição da EC como uma especificidade e a EC como movimento social.  

Vejamos a primeira, a EC envolve necessariamente, uma prática pública 

associada a educação de um parcela da população brasileira localizada na zona rural. 

Assim como, a EC está presente nas pautas da assembleia de trabalhadores rurais, e 

também nas escolas do assentamentos dos rurais (CALDART, 2012). Dessa maneira, o 

referencial teórico, o conceito de EC tem raiz na sua materialidade de origem e no 

movimento histórico da realidade a que se refere: movimentos sociais camponeses.  
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A materialidade de origem (ou de raiz) da Educação do Campo 

exige que ela seja pensada/trabalhada sempre na tríade: Campo - 

Política Pública - Educação. É a relação, na maioria das vezes 

tensa, entre estes termos que constitui a novidade histórica do 

fenômeno que batizamos de Educação do Campo. Mas à medida 

que a Educação do Campo vai se afirmando na sociedade, que 

entra como nome de secretarias ou coordenações de governos, 

que aparece como especificidade de preceitos legais, que dá 

nome a cursos e a linhas de pesquisa, que indica determinadas 

práticas ou reflexões de movimentos sociais, de movimentos 

sindicais ou de grupos sociais específicos, começa a aparecer 

uma tendência que desloca a Educação do Campo de sua 

identidade originária. A tendência é a de descolar estes termos 

dependendo dos interesses em questão ou dos sujeitos 

envolvidos no debate ou nas práticas e situações de conflito 

(CALDART,2012, p.04). 

 

 

Ainda de acordo com Caldart (2012), não há como pensar a EC como uma 

ação educativa dissociada dos movimentos sociais que a geram, como por exemplo o 

Movimento dos Sem Terra (MST), como meio de reivindicação dos diretos sociais dos 

trabalhadores envolvidos como movimentos similares.  

A EC se torna o instrumento de pressão ou reivindicação desses 

movimentos e, sobretudo com seu instrumento ideológico do movimento social, que faz 

parte assim como a EC para este segmento social: 

 

 

Precisamos ter cuidado: pensar os termos separados significa na 

prática promover uma desconfiguração política e pedagógica de fundo 

da Educação do Campo. E mais: se queremos ajudar a construir uma 

concepção que seja fiel à sua materialidade de origem, além de pensar 

as relações é preciso pensar em uma determinação primeira: foi o 

campo, sua dinâmica histórica, que produziu a Educação do Campo. 

Ou seja, o campo é mesmo o primeiro termo da tríade. E não uma 

“idéia” de campo, mas o campo real, das lutas sociais, da luta pela 

terra, pelo trabalho, de sujeitos humanos e sociais concretos; campo 

das contradições de classe efetivamente sangrando. A Educação do 

Campo nasceu como mobilização/pressão de movimentos sociais por 

uma política educacional para comunidades camponesas: nasceu da 

combinação das lutas dos Sem Terra pela implantação de escolas 

públicas nas áreas de Reforma Agrária com as lutas de resistência de 

inúmeras organizações e comunidades camponesas para não perder 

suas escolas, suas experiências de educação, suas comunidades, seu 

território, sua identidade (CALDART,2012, p.05). 
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No segundo ponto, segundo Caldart (2012), costumou-se tratar a EC como 

uma especificidade dentre as demais modalidades educativas, distanciadas dos sujeitos 

sociais que a compõem.  

 

O que nos parece fundamental entender para não nos desviarmos da 

discussão de origem é que a especificidade de que trata a Educação do 

Campo é do campo, dos seus sujeitos e dos processos formadores em 

que estão socialmente envolvidos. Não tem sentido, dentro da 

concepção social emancipatória que defendemos afirmar a 

especificidade da Educação do Campo pela educação em si mesma; 

menos ainda pela escola em si mesma (CALDART,2012, p.05). 

 

 

Isso pode ser considerado uma distorção ou uma mal interpretação da EC 

em si, pois estaria dissociando a prática da proposta emancipatória que tal modalidade 

oferece. Parafraseando, a autora trata-se de uma reducionismo feito de talvez desastrosa 

que indica um “descolamento dos termos da tríade de constituição originária da 

Educação do Campo” (CALDART, 2012, p.06). 

Esta perspectiva torna-se mais prejudicial pois trata a educação como algo 

dissociado isento de reivindicação de diretos políticos, que justamente originou este 

movimento social, além disso torna-se:  

 

Contradição real que esta especificidade vem buscando explicitar é 

que historicamente determinadas particularidades não foram 

consideradas na pretendida universalidade. O campo, na perspectiva 

da classe trabalhadora do campo, não tem sido referência para pensar 

um projeto de nação, assim como não existe na definição das políticas 

de educação, de outras políticas (CALDART, 2012, p. 06). 

 

 

Tratar a EC sem o interesse político que a gerou seria o mesmo que tratar 

como algo descaracterizado e talvez sem propósito imediato, fragmentada, inútil para 

parcela da população que a necessita “O que se quer, portanto, não é ficar na 

particularidade, fragmentar o debate e as lutas; ao contrário, a luta é para que o 

„universal seja mais universal‟, seja de fato síntese de particularidades diversas, 

contraditórias”. (CALDART, 2012, p.06). 

Por fim, no terceiro e último ponto, a EC pode ser tratada como: “um 

conceito, do que ela é, está sendo, poderá ser. A Educação do Campo é negatividade: 

denúncia/resistência, luta contra” (CALDART, 2012, p. 06). 
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 Neste ponto, deve-se ressaltar o caráter de resistência da população rural, 

que durante muito tempo conviveu com o descaso do poder público, assim como, com a 

falta de acesso da educação, problemas com evasão escolar ou ainda o acesso restrito a 

educação. 

 

A Educação do Campo é positividade: a denúncia não é espera 

passiva, mas se combina com práticas e propostas concretas do que 

fazer, do como fazer: a educação, as políticas públicas, a produção, a 

organização comunitária (...) A Educação do Campo é superação: 

projeto/utopia: projeção de uma outra concepção de campo, de 

sociedade, de relação campo e cidade, de educação, de escola. 

Perspectiva de transformação social e de emancipação humana 

(CALDART, 2012, p.06). 

 

 

Dessa maneira, podemos tratar a educação como algo que preservar a 

resistência da luta ou embate por direito sociais, muito coerente com a primeiro ponto 

destacado pela autora:  

 

No caso da Educação do Campo, manter a contradição instalada 

significa continuar sua trajetória sendo fiel ao seu percurso 

original de vínculo com os „pobres do campo‟ e com suas 

organizações e lutas sociais. Porque é destes sujeitos (que hoje 

“lutam pra deixar de morrer”) que estão nascendo/podem nascer 

experiências, alternativas, que contestam mais radicalmente a 

lógica social dominante, hegemônica e recolocam a perspectiva 

de construção social para “além do capital”. É disso que se trata 

na questão da resistência política, econômica e cultural do 

campesinato, de uma outra lógica de trabalho no campo que não 

o assalariamento, que não a agricultura de negócio 

(CALDART,2012, p.06).  
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2. EDUCAÇÃO DO CAMPO E EDUCAÇÃO RURAL 

 

 

Além destas tensões sobre a EC, Caldart (2012), ainda destaca que a 

necessidade de destacar a EC para o campo que atende as necessidades das populações 

rurais em questão:  

 

De um lado esta concepção nos aproxima/nos faz herdeiros de uma 

tradição pedagógica de perspectiva emancipatória e socialista: é desta 

tradição o acúmulo de pensar a dimensão formativa do trabalho, do 

vínculo da educação com os processos produtivos, de como não é 

possível pensar/fazer a educação sem considerar os sujeitos concretos 

e os processos formadores que os constituem como seres humanos 

desde a práxis social. Uma tradição que nos orienta a pensar a 

educação colada à vida real, suas contradições, sua historicidade; a 

pretender educar os sujeitos para um trabalho não alienado; para 

intervir nas circunstâncias objetivas que produzem o humano 

(CALDART,2012, p.07). 

 

Essa primeira visão sobre a necessitada a EC para o campo pode oferecer 

uma visão equivocada sobre o assunto, pois pode-se facilmente considerar que está com 

uma educação rural, planejada e definida sob uma ótica neoliberal, não para atender as 

necessidades reais e mediatas da população campesina, mas para enquadrar está para as 

necessidades do mercado consumidor capitalista, conforme Caldart cita (2012, p. 07): 

 

A chamada “educação rural” já foi isso: uma visão pragmática e 

instrumentalizadora da educação, colocada a serviço das demandas de 

um determinado modelo de desenvolvimento de campo. Isso não tem 

nada de emancipatório: e ainda menos quando se trata de uma visão 

setorial de desenvolvimento ou da lógica dominante de pensar a 

produção apenas na dimensão do negócio. 

 

Pode-se ainda correr o risco de considerar a EC como de modalidade de 

educação voltada para a treinamento de estudantes para suprir a demandas da indústria, como 

mão de obra barata relativamente alfabetizada e dotada de um certo grau de instrução 

pedagógica, sem nenhum sem crítico da sua realidade em questão. Assim como, tal parcela 

alfabetizada seria incapaz de mudar a sua realidade social.  

Deve-se também citar igualmente que a LDB (2013) defende que a educação 

básica deve se enquadrar as necessidades da população rural, com metodologia apropriadas e 

conteúdo específicos para o ensino:   
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Art. 28. Na oferta de educação básica para a população rural, os 

sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua 

adequação às peculiaridades da vida rural e de cada região, 

especialmente: 

I – conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais 

necessidades e interesses dos alunos da zona rural; 

II – organização escolar própria, incluindo adequação do calendário 

escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas; 
III – adequação à natureza do trabalho na zona rural (LDB, 2013, p. 

21). 

 

Dessa maneira, ao pensar em EC deve-se cogitar em uma modalidade de educação 

totalmente voltada para a realidade da população campesina e, sobretudo para as dificuldades 

que a população da sociedade convive diretamente. Assim sendo, não deve restringir ou 

desvirtua a EC: 

 

A visão de campo da Educação do Campo exige por si só uma visão 

mais alargada de educação das pessoas, à medida que pensa a lógica 

da vida no campo como totalidade em suas múltiplas e diversas 

dimensões. Mas ainda assim há um risco de instrumentalização. Já 

sabemos pela história: toda vez que se subordina a educação a 

interesses/necessidades de formação imediata (por “melhores” que 

sejam) a educação se empobrece do ponto de vista de formação 

humana, de perspectiva unilateral, necessariamente de “tempo longo”. 

E essa perspectiva pedagógica não tem nada a ver com a defesa de 

uma educação descolada da vida real. Ao contrário, é exatamente a 

vida real que para ser emancipada exige processos educativos mais 

complexos, densos, relacionais, de longa duração (CALDART,2012, 

p.09). 

 

 

Nesta linha e perspectiva, Souza (2012) argumenta que a proposta 

pedagógica da EC deve estar relacionada com seus Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN‟s), que definem uma orientação mais estruturada e veiculada para a realidade e 

também com base em aspectos da realidade da comunidade, neste caso em particular o 

assentamento rural. Segundo o autor um exemplo real disso é o assentamento do MST, 

do estado Paraná: 

Nos dois últimos anos, no estado do Paraná, diversos municípios têm 

criado a coordenação da educação do campo e realizado momentos de 

formação continuada que propiciam a discussão do planejamento do 

ensino nas escolas do campo. A produção educacional do MST não 

chega às escolas. Há um conflito a ser trabalhado no que se refere à 

cultura, hierarquia e burocracia escolares. As secretarias municipais de 

educação “olham” com ressalvas para a produção do MST ou pouco 

conhecem dela. Os professores não tiveram contato com tais materiais 

nos cursos de Magistério ou de educação superior. Assim, boa parte 

das reflexões produzidas pelos movimentos sociais sobre educação do 
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campo não chega até aqueles que, de fato, fazem a realidade escolar 

(SOUZA, 2012, p.08). 

 
 

No entanto, o que Souza (2012) destaca e que ainda não um proposta 

curricular que para a grade curricular da EC, assim como não há um consenso do que 

seja uma proposta curricular. Para alguns professores a proposta curricular deve está 

centrada na nos problemas reais que a comunidade escolar passa atualmente. 

 

Os PCN, são citados como proposta, embora sejam um documento 

que oferece indicadores para o desenvolvimento de uma educação na 

esfera nacional. Percebe- se a importância que a formação continuada 

de professores e de educadores poderia exercer para aqueles que 

atuam no campo, pois seria um espaço propiciador de problematização 

da experiência e angústias pedagógicas vividas, um espaço de trocas e 

de construção de novos conhecimentos educacionais e de apropriação 

de conteúdos escolares. Os professores foram unânimes em afirmar 

que os conteúdos são elaborados a partir da “realidade” dos alunos, da 

comunidade, “temas essenciais para o dia-a-dia do educando”. 

Fizeram referência a conteúdos tais como: lixo, água, limpeza, 

atividades econômicas, meio ambiente, família, classes sociais, 

direitos e deveres das comunidades, entre outros (SOUZA, 2012, 

p.12). 

 
 

Neste caso em específico, Souza (2012) a deve ser tomado como temas, é 

possível perceber a preocupação com o sentido do conteúdo/conhecimento para a vida 

do aluno, embora fundamentados nas orientações curriculares locais ou nacionais 

oficiais.            

        O professor da escola circunscrito no deliberação, sobrecarrega durante o 

conflito entre organizar um conteúdo independente das direções oficiais do Estado ou 

seguir os documentos e livros de sua escolha, fazendo: 

 

Os professores destacam a presença de aulas expositivas, leitura, 

debates, trabalhos em grupos, rodas de conversas, trabalhos práticos, 

pesquisas, leituras partilhadas, desenhos, ilustrações etc. Um professor 

afirmou que “trabalha com a participação ativa dos educandos e 

intervenção do professor; o educando é construtor de conhecimentos”. 

Os educandos são descritos pela maioria dos entrevistados como 

sujeitos que participam, conversam, discutem assuntos da aula, sob a 

intervenção do professor. Enfim, a interação social sob a perspectiva 

da racionalidade comunicativa parece ser uma das características 

metodológicas na prática nas escolas do campo (SOUZA, 2012, p.14). 
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Souza (2012) também argumenta sobre a necessidade de projeto indicam 

que há projetos escolares e que eles estão pertinentes com a localidade: trabalho com 

hortas, datas comemorativas, conservação da água, plantio de árvores etc. Há ênfase na 

conhecimento da comunidade, uma vez que os docentes salientam a presença dos 

funcionários da escola e comunidade em alguns dos projetos. 

 

Os projetos escolares são aqueles que podem ser desenvolvidos ao 

longo do ano, por um ou mais professores, envolvendo a comunidade. 

A escola do campo oferece uma infinidade de possibilidades 

curriculares. Numa aproximação com a realidade escolar, observando 

os aspectos da rotina da escola, constata-se a presença de pessoas da 

comunidade no ambiente escolar, além do fato de que muitos 

funcionários são moradores do próprio assentamento. É algo que 

aproxima professores que são de outras localidades das pessoas da 

própria localidade. Os alunos e a comunidade assentada sentem-se à 

vontade para falar da vida no assentamento. Alguns evitam falar da 

vida no acampamento em função da perda de amigos e do 

enfrentamento da fome, frio, doenças, violência e discriminação 

social. Uma professora destacou que, ao trabalhar com o tema 

discriminação racial, como conteúdo da aula, um aluno disse: „nós 

sem-terra somos discriminados‟. Outro professor ressaltou que, no 

trabalho com adolescentes, é muito difícil discutir identidade, pois 

muitos deles não querem ser identificados como „sem-terra‟. O 

professor vive a heterogeneidade da expressão de idéias e sentimentos 

em sala de aula; eis o desafio para ele: conhecermos processos de luta 

pela terra no MST e em outros movimentos sociais, em outros 

momentos históricos, é fundamental para avançar o debate com os 

alunos sobre a identidade e os sentimentos de „pertença” ou de 

„recusa‟ (SOUZA, 2012, p.18). 

 

Voltando ao caso do assentamento no estado Paraná, este estado é o único 

da federação que possui Diretrizes Curriculares da Educação do Campo tal documento 

está relacionado com uma prática de um educação. 

 

A Educação do Campo é uma política pública que nos últimos anos 

vem se concretizando no estado do Paraná, assim como no Brasil. 

Uma política pública pensada, mediante a ação conjunta de governo e 

sociedade civil organizada. Caracterizada como o resgate de uma 

dívida histórica do Estado aos sujeitos do campo, que tiveram negado 

o direito a uma educação de qualidade, uma vez que os modelos 

pedagógicos ora marginalizavam os sujeitos do campo, ora 

vinculavam-se ao mundo urbano, ignorando a diversidade 

sociocultural do povo brasileiro, especialmente aquela expressa na 

prática social dos diversos sujeitos do campo. 
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 3. EDUCAÇÃO DO CAMPO E TEMAS GERADORES 

 
Partindo para o questionamento sobre a seleção dos conteúdos, a 

metodologia de ensino, a avaliação, a relação professor e alunos, a existência de 

projetos escolares entre escola e comunidade. A seleção de conteúdo assumir e 

caracterizar aspectos do aprendizado pedagógica que indicam duas direções distintas. 

Na primeira a prática assume: 

 

Uma prática que manifesta a proximidade com os propósitos 

filosóficos, pedagógicos e políticos do MST. Nela, o professor retrata 

o trabalho com os temas que integram o cotidiano da comunidade 

assentada; discute a trajetória de vida dos alunos e a história do 

assentamento; atribui importância à participação da comunidade na 

escola, tenta desenvolver um trabalho participativo com os alunos. 

Trata-se de um professor que conhece algumas características dos 

povos do campo ou que procura conhecê-las em seu trabalho 

educativo (SOUZA, 2012, p.20). 
 

 Na segunda vertente, a outra prática, o conteúdo fica centrado 

unicamente no material didático deixando de lado qualquer conteúdo didático que seja 

fruto da comunidade escolar   

 

 Uma prática que se caracteriza pela proximidade do professor com as 

orientações oficiais, sejam elas municipais ou estaduais. O conteúdo 

fica centralizado na indicação realizada pelas instâncias 

governamentais e no livro didático, que muitas vezes é o único 

material existente na escola (SOUZA, 2012, p.20). 

 

Nas duas práticas o conteúdo pedagógico se estrutura em volta de um 

dicotomia entre o que os saberes pedagógicos oficias e o conteúdo pedagógico 

proveniente do conteúdo extraescolar, devem estar intimamente relacionados para que a 

prática pedagógica seja necessariamente.  

Dessa maneira surge, a necessidade de conceituar de tentar conciliar as duas 

formas de avaliação escolar, assim como deve ser avaliado que invariavelmente muitas 

vezes, o que conteúdo escolar tradicional fica distanciado do conteúdo crítico escolar 

que muitas vezes é agrupado a prática tradicional oficial. 

Surgia então, a necessidade de criar temas que englobem e reorganizem os 

currículos das escolas do campo “ao planejamento curricular, mas também aos 

elementos didático metodológicos, são dimensões sócio-educativas situadas na 

dinâmica permanente da decisão do ensino e da aprendizagem” (SOUZA, 2012, p.21).  
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A construção dos temas geradores envolve o conteúdo curricular oficial 

disponível no material didático além de oferecer: 

 

 Portanto, são opções em que a comunidade, os educadores, 

educandos e escolas tomam como mobilizadoras sobre suas próprias 

construções curriculares, como um “processo em constante 

construção, que se faz e se refaz (...) como um caminho onde a 

participação dos actores que interagem no processo educativo é 

condição da sua construção. Observemos como esta proposta se gesta 

no processo de escolha do tema gerador, importando nesse trabalho o 

processo em que os diversos sujeitos estão envolvidos (SOUZA, 2012, 

p.22). 
 

Esses aspectos então, define o tema gerador como um fator importante para 

a prática escolar, que está intimamente relacionados com os saberes ministrados em sala 

de aula e com o saber extraescolar que está relacionado com a prática escolar da 

comunidade, “assim como os saberes que devem estar sendo aprovisionados da prática 

pedagógica que permite visualizar que a inserção da educação do campo na agenda 

política é bem recente no espaço local” (SOUZA, 2012, p.22). 

 De acordo com Souza (2012), Muitas localidades apresentam resistências 

quanto a movimentos sociais, particularmente o MST, em função das relações 

patrimonialistas na gestão da coisa pública e da força que a categoria “propriedade” 

exerce no mundo das relações locais. 

Cabe comentar que mesmo os professores sem vínculo com a comunidade 

ou com movimentação social está inserido a escola do campo podem igualmente se 

orientar através de um trabalho voltado para um tema integrador. 

 Dentre esses se esforçam para organizar um processo pedagógico em que 

os conteúdos escolares oficiais sejam registrados, mas que, também, os conteúdos do 

mundo da vida dos alunos sejam considerados. Para isso, os professores procuram 

conhecer as famílias e as atividades econômicas predominantes na localidade, de forma 

a ter elementos para o planejamento das aulas (SOUZA, 2012). 

A prática pedagógica pode ser ainda enriquecida quando envolvendo os 

temas geradores: 

 

 

A prática pedagógica torna-se um exercício de aprendizagem de 

conteúdos que não são trabalhados no momento da formação inicial 

do professor, como é o caso da característica do campo brasileiro, suas 

relações de trabalho e conflitos de classe. Em síntese, ainda que haja 

avanços quanto à inserção da educação do campo na agenda política, o 
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grande desafio está na formação de professores e nas condições infra-

estruturais das escolas do campo. A educação é mais um direito social 

que, quando garantido, propicia a ampliação da formação humana e da 

dignidade da pessoa (SOUZA, 2012, p.21). 

  
  

No artigo científico “Ensinar e Aprender na Educação do Campo: processos 

históricos e pedagógicos em relação”, de Clésio Acilino Antonio e Marizete Lucini 

(2012), destaca que a produção de Temas Geradores (TG) pode maximizar 

satisfatoriamente.  

Pois um tem gerador nada mais que um problema da comunidade, ou de 

uma coisa ou conceito que serve de motivação para desenvolver a aula. Podemos 

destacar um trecho de entrevista realizado pelos autores com algumas membros de um 

comunidade escolar do campo com o uso dos TG‟s. (ANTONIO e LUCINI, 2012, p. 

09). 

 

Uma motivação, que no final a gente possa desenvolver na escola (...) 

na verdade a gente faz uma pré-discussão na comissão de educação e a 

gente levanta possíveis temas que poderiam ser trabalhados (...) o que 

deu mais certo é a comissão fazer a discussão e enviar para o núcleo. 

A gente envia os temas, e o núcleo discute e aí em assembléia fala o 

que os núcleos aprovaram e vai para a aprovação. Daí se aprova. (...) a 

assembléia decide o tema e volta para a comissão, a comissão de 

educação já bota no plano anual, o planejamento volta para o núcleo 

de famílias para estudar, enfim, contemplar ou sugerir mudanças, aí 

depois que volta o planejamento, daí sim, as aulas ficam a cargo do 

educador. (Entrevista com educadora concedida em 23 ago. 2005) 

 

 

Essa opção pela organização curricular a partir do TG nasce e desenvolvesse 

a partir de uma reflexão sobre essa temática do projeto de desenvolvimento da 

comunidade escolar rural e do próprio indivíduo inserido nesta comunidade que pode 

optar por participar sobre o que está sendo lecionado e como o saber escolar pode 

influenciar na sua vida cotidiana. 

No entanto, muitos sistema  sistemas municipais e/ou estaduais de ensino, 

ao orientar durante a formação continuada, especialização ou aperfeiçoamento de 

professores do campo, optando pela organização curricular a partir dos TG‟s porém 

tendem a efetivar essa proposta de forma diferenciada, ou então de maneira mais 

diferenciada porque dissociada de uma opção política de transformação social orgânica, 

percorrer-se então o risco desta opção tornar-se apenas uma forma diferenciada de 
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organizar o currículo, mas que não corresponde necessariamente  a educação das classes 

trabalhadoras rurais, que seja tomada nas mãos pelos sujeitos que a compõem, os 

trabalhadores (ANTONIO e LUCINI, 2012). 

O autores reforçam a concepção de que o TG‟S sejam elaborados pela 

comunidade escolar inserida no contexto camponês:   

 

O tema gerador é parte de um problema da comunidade, ou de uma 

coisa bonita, de uma motivação, que no final a gente possa 

desenvolver na escola (...) na verdade a gente faz uma pré-discussão 

na comissão da educação e a gente levanta possíveis temas que 

poderiam ser trabalhados (...) o que deu mais certo é a comissão fazer 

a discussão e enviar para o núcleo. A gente envia os temas, e o núcleo 

discute e aí em assembléia fala o que os núcleos aprovaram e vai para 

a aprovação. Daí se aprova. (...) a assembléia decide o tema e volta 

para a comissão, a comissão de educação já bota no plano anual, o 

planejamento volta para o núcleo de famílias para estudar, enfim, 

contemplar ou sugerir mudanças, aí depois que volta o planejamento, 

daí sim, as aulas ficam a cargo do educador (ANTONIO e LUCINI, 

2012, p. 08).  

 

 

Podemos observar então, para esse prática pedagógica existe uma 

preocupação com a discussão do tema pela comunidade, porém isso não implica que o 

conteúdo curricular oficial não será desprezo, mas pelo contrário será integrado ao 

mesmo.  

Cabendo então, aos educadores a decisão preponderante, mas à instância 

coletiva, o que, de antemão, provoca a compreensão de que a temática a ser estudada 

deve estar organicamente perpetuada às problemáticas vividas pela comunidade.  

Os temas aprovados durante essas assembleias da comunidade devem 

receber, posteriormente, ao retrocederem para a comissão de educação, um tratamento 

de organização pedagógica, pelo qual são acentuadas as questões norteadoras ou que 

direcionem para o ensino (ANTONIO e LUCINI, 2012).  

 

Estas são compreendidas como uma parte do tema gerador. É 

propriamente a organização curricular que é desencadeada a partir do 

tema gerador, pelo qual os conteúdos e os tempos pedagógicos são 

definidos. As aulas ficam a cargo do educador. Portanto para que esse 

processo seja efetivado, o educador é agente ativo, participando de 

todas as instâncias de discussão, não como definidor, mas como um 

integrante fundamental. Remetermo-nos à discussão de como as 

opções de organização do ensino estão arraigadas a uma concepção de 

educação libertadora nos faz identificar como esta concepção está 

implicada na seleção dos próprios conhecimentos ou conteúdos 

escolares (ANTONIO e LUCINI, 2012, p. 19).  
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Nesta concepção, a elaboração dos TG‟s é uma “prática dialógica, a qual 

inaugura a relação pedagógica entre educador educando e a comunidade, como 

antecipadora do encontro ou da situação problematizadora da educação” (ANTONIO e 

LUCINI, 2012, p. 22).  

Dessa maneira, o que vai busca pelo conteúdo programático do TG‟s, ou o é 

uma opção curricular que não faz parte de um programa fechado, pré-estabelecido, 

determinado por uma série de pré-requisitos, estabelecidos por um sistema de educação 

muito além da realidade dos educandos e educadores envolvidos.  

Dessa maneira, ao estudarmos a formação dos TG‟s percebemos que são um 

resultado de uma prática dialogada na qual os informações e valores que se manifestam 

visualmente através do diálogo entre os sujeito. 

  

(...) a sua dialogicidade comece, não quando o educador-educando se 

encontra com os educandos-educadores em uma situação pedagógica, 

mas antes, quando aquele se pergunta em torno de que vai dialogar 

com estes. Essa inquietação em torno do conteúdo do diálogo é a 

inquietação em torno do conteúdo pedagógico (...) Identificados pelas 

problemáticas vividas, os povos do campo encontram na Pedagogia 

Libertadora um dos ancoradouros para a discussão dos processos de 

exclusão e empobrecimento crescente dos trabalhadores. Processos 

que adentram a escola, nos seus aspectos organizacionais e didáticos 

do currículo escolar (ANTONIO e LUCINI, 2012, p. 25).  
 

 

Assim sendo, a utilização do TG‟s resulta na prática mais benéfica que pode 

ocorre “processo de transformação social, a escola é mais do que escola, lê-se um 

primeiro indicativo sobre a necessidade de transformar também a escola (...) a reflexão 

de uma professora acerca da função da escola no processo de transformação social” 

(ANTONIO e LUCINI, 2012, p. 25).  

Preparar para indivíduo para la vida, por  lo tanto, perpassa também o 

processo de  desenvolvido na escola e ultrapassa um sentido individualista em que 

caberia ao sujeito estabelecer a relação de sua formação com a realidade social e 

econômica. 

 Este vínculo adquire, no âmbito da educação popular, um caráter  quase 

orgânico entre a formação escolar e inserção social dos sujeitos, que necessita ser 

explicitado no próprio processo das exercícios educativos desenvolvidos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

 

Os que vivem no campo podem e têm condições de pensar uma educação 

que traga como referência as suas especificidades para incluí-los na sociedade como 

sujeitos  de transformação. Para isso, o projeto educativo que se realiza na escola 

precisa ser do campo e no campo, não somente para o campo.  

Neste sentido, a pesquisa enquanto princípio metodológico não se coloca 

apenas como ferramenta de construção do conhecimento, mas como uma postura crítica 

diante da realidade.  

A pesquisa deve envolver os sujeitos como sujeitos de saberes 

historicamente construído, não necessariamente científico, mas portadores de conteúdo 

socialmente útil e válido, construídos na interação entre seres humanos e entre ser 

humano e natureza, na busca de soluções para seus próprios problemas e desafios. A 

educação do campo deve considerá-la como instrumento de alto valor educativo, 

especialmente pela natureza rica e diversa de conhecimentos identificados no campo.  

Com isso, afirmamos que a educação do campo deve possuir uma 

vinculação restrita com a reivindicação de direito por parte dos cidadãos envolvidos no 

processo, professores e alunos. 

A educação enquanto organizadora e produtora da cultura de um povo e 

produzida por uma cultura - a cultura do campo – não pode permanecer seguindo a 

lógica da exclusão do direito à educação de qualidade no campo.  

A EC portanto ocorre tanto em espaços escolares quanto fora deles. 

Envolvendo saberes, métodos, tempos e espaços físicos diferenciados. Realizando 

então, uma organização das comunidades e dos seus territórios, que se distanciam de 

uma lógica meramente produtivista da terra e do seu próprio trabalho. 

A educação do campo é, portanto, uma prática política, constituindo-se  

como uma modalidade básico para atender as demandas sociais da população do campo 

assim como para que a realidade se transforme a partir de propostas populares em 

educação.  

Como prática educativa coletiva das classes populares, a educação popular é 

um campo de luta social, em que nos envolvemos em um movimento permanente, 

buscando a modificação de um quadro histórico que a educação do povo, trabalhadores 
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urbanos e do campo, enfrenta, por estar diferentemente colocada em certos contextos de 

nossa formação social. 

 Portanto, não é apenas saberem construídos na sala de aula, mas também 

aqueles construídos na produção, na família, na convivência social, na cultura, no lazer 

e nos movimentos sociais.  
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