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RESUMO 

O presente artigo tem como objetivo principal identificar algumas diferenças existentes entre 

a educação do campo e a educação rural. Além disso, pretende-se construir o entendimento de 

educação rural e elaborar um conceito de educação do campo a partir da literatura existente. 

Cabe destacar que esse estudo é importante porque está diretamente relacionado com o 

desenvolvimento do Brasil, pois inclui o entendimento de modos de produção, as concepções 

de educação, trabalho e de formação profissional dos trabalhadores do campo. Nesse sentido, 

a educação destinada aos povos do campo passa por mudanças devido ao êxodo rural, por isso 

são necessários estudos sobre essa modalidade de educação. Em relação à metodologia de 

pesquisa foi utilizada a revisão de literatura com vistas a construir um construir um quadro 

sinóptico de algumas ideias que emergem a partir dos paradigmas existentes de educação rural 

e educação do campo. Esse texto é o início de um estudo que terá outros aprofundamentos.   

Palavras chave: educação do campo – educação rural – sujeitos  

ABSTRACT 

The present article has as objective to identify some differences between the country 

education and rural education. Besides, we intend to build understanding of rural education 

and to develop a concept of rural education from the literature existing. It should be noted that 

this study is important because it is directly related with the Brazil development, because it 

includes the understanding of production modes, the conception of education, work and 

country workers’ professional formation. In this sense, the education for country people to 
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pass by changes due to rural exodus, so studies are needed about this modality of education. 

Regarding the search methodology was used the literature review in order to build a synoptic 

square of some ideas that emerging from existing paradigms of rural education and country 

education. This text is only the beginning of a study, possibly, will have prefunds, reflections 

and even others focus. 

Key words: country education - rural education - subjects 

Introdução 

O estudo de algumas percepções sobre a educação do campo versus a educação rural é 

algo desafiador, principalmente para uma ex-estudante do campo que agora vive no meio 

urbano e trabalha numa instituição de educação profissional localizada no campo.
4
 Este texto 

é parte dos estudos realizados para construção do projeto de pesquisa de mestrado em 

educação, sendo essencial para as bases do trabalho que culminará na dissertação. O presente 

artigo visa apresentar dois paradigmas de educação, tendo como pano de fundo o cenário de 

construção de políticas de educação do campo, o qual representa, entre outras representações, 

a criação de um espaço de disputa entre projetos de sociedade, um que visa à lógica do 

agronegócio e o outro luta pelo desenvolvimento de uma agricultura voltada à produção de 

alimentos.  

A educação do campo passa por um processo de constante reflexão sobre as duas 

realidades apresentadas, pois a transformação do campo e os olhares e projetos efetivos em 

termos de políticas educacionais e sociais constituem-se num espaço de resistência constante 

dos movimentos sociais. É preciso enfatizar que o presente estudo é relevante por estar 

diretamente relacionado com os modos de produção alimentícia desenvolvidos no país, tratar 

da educação nesse contexto é estudar a vida e suas relações.  

O texto encontra-se organizado em três partes, tratarei primeiro das percepções do 

paradigma da educação rural; em um segundo momento, serão apresentados alguns conceitos 

de educação do campo; no terceiro, é apresentado o grande desafio metodológico desse 

trabalho, a construção de um quadro sinóptico a partir que algumas categorias analisadas em 

cada um dos paradigmas e, por fim, revelo algumas considerações finais.  
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1. Educação Rural 

De acordo com Muller (2006) a ação do Estado, por meio das políticas passa pela 

formulação de objetivos com base no significado de um problema e de suas consequências, 

assim como as alternativas estabelecidas para resolvê-lo. Para esse autor, cada política busca 

agir em um setor da sociedade para transformar ou adaptar uma situação. Desse modo, “as 

políticas podem ser vistas como processos através dos quais são elaboradas as representações 

que uma sociedade constrói para compreender e agir sobre o real, tal qual ele é 

percebido.”(MULLER, 2006) 

Na literatura consultada a educação rural é vista como atrasada, o campo como lugar 

de atraso, de exploração da natureza e do homem, sendo oposição à cidade. Em sentido 

restrito, o território rural é entendido como espaço geográfico. Ao longo da história a 

educação rural esteve ligada à educação precária, de pouca qualidade e poucos recursos. Rural 

entendido como arcaico. A educação rural emerge de um pensamento latifundiário, 

empresarial, do assistencialismo, do controle político sobre a terra e as pessoas que nela 

vivem. 

A fim de realizar uma breve retrospectiva histórica com os principais momentos da 

educação rural brasileira observemos a tabela: 

 

BREVE RETROSPECTIVA HISTÓRICA DA EDUCAÇÃO RURAL NO BRASIL 

PERÍODO MOMENTO/ACONTECIMENTO 

1932 Movimento dos Pioneiros da Escola Nova – Preconizava as oportunidades iguais para 

campo e cidade; 

1934 A Constituição de 1934 destinou recursos para educação rural. 

1937 Devido a submissão da educação às necessidades da industrialização a Constituição de 

1937 obrigou os sindicatos a oferta de cursos técnicos, inclusive para as áreas rurais. 

1942 Lei Orgânica da Educação Nacional – Separação entre educação das elites e das classes 

populares. Desresponsabilização do estado com a educação rural,  passando-a para as 

empresas. 

1960 Educação Rural adotada pelo Estado como estratégia para conter a migração para a cidade.  

1960 Implantação da Escola-fazenda com o curso técnico em Agropecuária, de enfoque 

tecnicista surge para atender ao processo de industrialização. 

1961 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – O art. 105 objetiva manter escolas nas 

zonas rurais que visem adaptar a população no meio rural. 

1964 Instauração do Governo Militar. Desarticulação e suspensão de muitas iniciativas. 

Repressão dos movimentos populares. Altas taxas de analfabetismo e criação do Mobral 

(Movimento Brasileiro de Alfabetização).  

1971 A lei 5692/71, sancionada no período militar, coloca como função da escola a formação 

para o mercado de trabalho. 

1980 Na resistência à Ditadura a educação rural foi incluída na pauta dos temas estratégicos para 

a redemocratização do país. 

1988 Constituição Federal. Compromisso do Estado com o Direito de educação para todos. 

1996 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Determina adequação do calendário e das 

peculiaridades da vida rural. 

1998 Pronera (Programa Nacional de Educação da Reforma Agrária). 
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2001 Parecer CNE/CEB nº 36/2001, aprovado em 4 de dezembro de 2001. Diretrizes 

Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo. 

2002 Resolução CNE/CEB nº 1, de 3 de abril de 2002. Institui Diretrizes Operacionais para a 

Educação Básica nas Escolas do Campo. 

Parecer CNE/CEB nº 21/2002, aprovado em 05 de junho de 2002 

Responde consulta sobre possibilidade de reconhecimento das Casas Familiares 

Rurais. 

2003 O MEC cria o Grupo de Trabalho sobre educação do campo e cria a Coordenação geral de 

educação do campo na Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade 

(SECAD). 

2006 Parecer CNE/CEB nº 1/2006, aprovado em 1º de fevereiro de 2006 

Dias letivos para a aplicação da Pedagogia de Alternância nos Centros Familiares de 

Formação por Alternância (CEFFA). 

2007 Parecer CNE/CEB nº 23/2007, aprovado em 12 de setembro de 2007 

Consulta referente às orientações para o atendimento da Educação do Campo. 

2008 

Parecer CNE/CEB nº 3/2008, aprovado em 18 de fevereiro de 2008 

Reexame do Parecer CNE/CEB nº 23/2007, que trata da consulta referente às orientações 

para o atendimento da Educação do Campo. 

Resolução nº 2, de 28 de abril de 2008. Estabelece diretrizes complementares, normas e 

princípios para o desenvolvimento de políticas públicas de atendimento da Educação 

Básica do Campo. 

Lei nº 11.692, de 10 de junho de 2008. Dispõe sobre o Programa Nacional de Inclusão de 

Jovens – Projovem, incluindo Projovem Campo - Saberes da Terra. 

2010 Decreto nº 7.352, de 04 de novembro de 2010. Dispõe sobre a política de educação do 

campo e o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária - PRONERA 

2011 Resolução/CD/FNDE nº 1, de 7 de janeiro de 2011. Altera dispositivos na Resolução 

CD/FNDE nº 45, de 14 de agosto de 2009, para modificar procedimentos e adequar os 

repasses de recursos financeiros aos Estados no âmbito do Programa ProJovem Campo – 

Saberes da Terra aos Estados. 

2013 Portaria no. 86, de 1º de fevereiro de 2013. Institui o Programa Nacional de Educação do 

Campo - PRONACAMPO, que consiste em um conjunto articulado de ações de apoio aos 

sistemas de ensino para a implementação da política de educação do campo, conforme 

disposto no Decreto nº 7.352, de 4 de novembro de 2010. 

2014 Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014. Aprova o Plano Nacional de Educação (PNE – 

2014-2014). A meta 8 é direcionada à população do campo e nas demais estratégias do 

plano a educação do campo é mencionada.   

Quadro 1: Breve retrospectiva histórica com os principais momentos da educação rural brasileira  

 

Conforme Gritti (2003) no estudo histórico da legislação educacional brasileira são 

percebidas evidências de que o processo de unificação da educação nacional leva a implantar 

no meio rural uma escola pensada para o homem rural e não pelo homem rural, ou seja, além 

disso, deverá pensar como homem urbano. Nesse sentido, a escola no meio rural visava 

colocar o homem e o meio rural na sociedade capitalista, urbano-industrial. 

Na obra “Casa de Escola: cultura camponesa e educação rural” Brandão (1983) 

apresenta vários elementos importantes para a discussão do atual da educação rural versus 

educação do campo. Trinta e um anos atrás quando o autor escreveu o livro já se percebia 

uma situação complexa para a educação rural. Na produção de dados apresentavam-se 

importantes visões das famílias e estudantes do campo na época, desde o entendimento de 

escola e profissão até questões pessoais, como sexualidade e higiene. 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/EducCampo01.pdf
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=13800&Itemid=
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CEB021_2002.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pceb001_06.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/2007/pceb023_07.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/2008/pceb003_08.pdf
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.692-2008?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.692-2008?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.692-2008?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7352.htm
https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=RES&num_ato=00000001&seq_ato=000&vlr_ano=2011&sgl_orgao=CD/FNDE/MEC
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=13218&Itemid=
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A rigor não existe educação rural; existem fragmentos da educação escolar 

urbana introduzidos no meio rural. A própria educação escolar é, em si mesma, uma 

instituição emissária do poder que se concentra na cidade e, de lá, subordina a vida e o 

homem do campo. Políticas e projetos de educação rural capazes de “fixarem o 

homem à terra” são tão ilusórias quanto imaginar que basta pintar com tinta nova o 

casco com um rombo enorme para que ele se fixe no mar. Os trabalhadores rurais: 

lavradores, posseiros, meeiros, camponeses, abandonam o trabalho rural e o lugar 

rural de vida e moradia porque não há mais condições políticas e econômicas de 

reprodução da vida familiar lá. (BRANDÃO, p.243, 1983) 

     

 Para Brandão (1983) as famílias de trabalhadores rurais não esperam muito da 

educação da escola rural, muitos dizem que o horizonte da vida e trabalho subalterno de seus 

filhos é a periferia da cidade. “Se a escola não “dá uma profissão”, o seu destino é uma base 

do valor crescente no acesso a uma profissão não-rural e, se possível, não braçal. Com essa 

visão, a escola é um dos principais instrumentos de preparação para ida à cidade e ao trabalho 

urbano.” (p.244)  

2. Educação do Campo 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), do Censo 

2010, a população brasileira é de 190.755.799 milhões de habitantes. Deste, 160.925.792 

vivem na zona urbana e 29.830.007 na zona rural. Conforme o site do IBGE a população 

urbana e rural é bem desigual no Brasil. Observemos o Quadro 2 com a população brasileira, 

por regiões, conforme o censo de 2010.  

 População Brasileira por Regiões 

REGIÕES/ 

POPULAÇÕES 

URBANA 

(absoluto) 

RURAL 

(absoluto) 

URBANA 

(percentual) 

RURAL 

(percentual) 

Brasil 160.925.792 29.830.007 84,36 15,64 

Região Norte 11.664.509 4.199.945 73,53 26,47 

Região Nordeste 38.821.246 14.260.704 73,13 26,87 

Região Sudeste 74.696.178 5.668.232 92,95 7,05 

Região Sul 23.260.896 4.125.995 84,93 15,07 

Região Centro-Oeste 12.482.963 1.575.131 88,79 11,21 

     Quadro 2: População Urbana e rural por regiões  
     Fonte: IBGE, 2010. 

 

Frente às informações acima citadas, percebemos a necessidade de pensar sobre as 

políticas destinadas à população do campo, em especial, as políticas de educação, foco desse 

artigo, uma vez que o êxodo rural está cada vez mais acentuado. Conforme Caldart (2004) o 

contexto originário da Educação do Campo, entre outros elementos, constitui-se do campo e 
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sua situação social com o aumento da pobreza, falta de qualidade de vida, desigualdade e 

exclusão.  Uma barbárie provocada pela implantação do modelo capitalista de agricultura e a 

ausência de políticas públicas que garantam o direito à educação. 

Nesse sentido, a educação do campo vem sendo gestada pelos movimentos sociais. De 

acordo com Caldart (2009) o movimento Por uma educação do campo concebe o campo como 

espaço de vida e resistência, onde camponeses lutam por acesso e permanência na terra. Nesse 

movimento são trabalhados tanto o respeito às diferenças quanto à relação com a natureza, o 

trabalho, a cultura e suas relações sociais. Esta concepção educacional não está sendo 

construída para os trabalhadores rurais, mas por eles, com eles, camponeses. 

O conceito da Educação do Campo está em construção e representa uma condição de 

análise do contexto ou das práticas e políticas de educação dos trabalhadores do campo, 

mesmo as que se desenvolvem em outros lugares e com outros nomes e compreensão da 

realidade futura. 

 

A expressão “Educação do Campo” surgiu em 2002, no Seminário Nacional 

em Brasília. Sua primeira denominação foi Educação Básica do Campo em 

1998. A utilização da palavra campo visa refletir sobre o sentido do trabalho 

camponês e das lutas sociais e culturais dos grupos que hoje tentam garantir a 

sobrevivência desse trabalho. Ao discutir educação do campo discutir-se-á e 

se tratará a educação do conjunto dos trabalhadores do campo. Há uma 

preocupação com o resgate do conceito de camponês. Um conceito histórico 

e político.(CALDART, 2012, p.258). 

 

Segundo a Resolução CEB nº 2 de 2008, art. 1º, a educação do Campo compreende a 

Educação Básica em suas etapas de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e 

Educação profissional Técnica de Nível Médio Integrada ao Ensino Médio e destina-se ao 

atendimento às populações rurais em suas mais variadas formas de produção da vida – 

agricultores familiares, extrativistas, pescadores artesanais, ribeirinhos, assentados e 

acampados da Reforma Agrária, quilombolas, caiçaras, indígenas e outros. 

Conforme Caldart (2009) hoje existem muitos estudos sobre a educação do campo, 

nem sempre com objetivos e conceitos relacionados com a educação e com a educação do 

campo. Além disso, a autora destaca que no mundo acadêmico, as preocupações com relação 

à educação do campo têm ficado centradas no discurso sobre esse fenômeno, analisando as 

contradições apenas no campo das ideias. Nesse sentido, para compreender a educação do 

campo é necessário conhecer a sua história, contradições e tensões, o presente com suas 

inquietações e os seus desafios que se apresentam para o futuro. 
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Segundo Caldart (2012) a Educação do Campo é um fenômeno brasileiro, tendo como 

atores os trabalhadores do campo e suas organizações, eles lutam por uma política de 

educação que leve em consideração as necessidades sociais das comunidades camponesas. 

Segundo Souza (2006) uma política é o traçado de uma ação coletiva premeditada, o curso 

que efetivamente toma a ação como resultado de muitas decisões e interações e os efeitos 

reais que a ação coletiva produz. “Política é um comportamento propositivo, intencional, 

planejado e não simplesmente reativo, causal. Não é uma simples decisão do ator 

governamental. É preciso incorporar as muitas e diversas decisões dos muitos atores 

participantes. Se traduzem em um conjunto de ações.” (SOUZA, p.51, 2006)  

 A preocupação principal dos sujeitos que pensam e lutam pela educação do campo é a 

escolarização da população do campo, mas o seu entendimento de educação é mais amplo ele 

envolve também todos os processos sociais das pessoas como sujeitos e autores da própria 

história. Os sujeitos da educação do campo são seres humanos que pensam e a educação será 

partir do campo, como um projeto educativo específico, disputando por um projeto de 

sociedade que parta do campo.  

Uma das lutas da educação do campo é a construção de efetivas escolas que sejam 

espaços de construção de saberes desde a realidade do campo, tendo o conhecimento do 

global, mas que as especificidades sejam articuladas com a vida e a realidade de lutas. Diante 

dessa caminhada de luta por escolas Caldart (2012) destaca:  

 

O direito a educação compreende da educação infantil à universidade. A 

Educação do Campo vive uma nova fase ao afirmar a luta por políticas 

públicas que garantam aos trabalhadores do campo o direito à educação, 

especialmente à escola, e uma educação que seja no e do campo 

(CALDART, 2012, p.259). 

 

Dessa forma, não basta construir a escola é necessário atender as peculiaridades locais, 

desde as especificidades do calendário escolar contempladas na LDB até a construção coletiva 

de um projeto político-pedagógico de acordo com a realidade camponesa.  Nesse sentido, o 

art.7, inciso 1º, da Resolução CB Nº 2 de 2008 ressalta: “a organização e o funcionamento das 

escolas do campo respeitarão as diferenças entre as populações atendidas quanto à sua 

atividade econômica, seu estilo de vida, sua cultura e suas tradições.”. 

Arroyo (2014) coloca que com o Estado de direitos os formuladores de políticas e 

diretrizes vêm com a promessa de que os ideais universalistas incluirão todos. Todavia, essas 

promessas são carregadas de vieses questionáveis, pois o direito à educação não é negado, 

mas a qualidade e o acesso devem ser constantemente questionados. 
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Em conformidade com Freire (1997) ninguém se liberta sozinho, é preciso o coletivo 

para alcançar a libertação. Nesse sentido, a educação do campo está sendo construída 

alicerçada no diálogo, num processo educativo onde todos ensinam e todos aprendem, em 

meio a criação e recriação de conhecimentos. A pedagogia freireana utiliza-se da práxis 

(ação-reflexão-ação), olhando para o mundo com um olhar crítico, tendo como foco a 

superação das amarras que os oprimem, construindo uma ação libertadora. 

Dessa forma, a educação do campo está em oposição à educação rural, uma vez que a 

luta pela conquista do direito à educação de qualidade, e, consequentemente, os conflitos são 

entendidos como uma possibilidade de mudança e de superação da condição de oprimido. A 

luta por políticas públicas que tenham um viés emancipador são primordiais para a melhoria 

das condições de vida da população do campo e também para a constituição dos povos do 

campo enquanto sujeitos. 

Tendo como base os escritos de Caldart (2004) para concretização de um projeto de 

educação do campo existe a necessidade de construção de um currículo escolar que considere 

o campo como um espaço de vida, cultura e trabalho. O trabalho como princípio educativo 

orienta o trabalho pedagógico. Nesse sentido, o projeto de educação é conduzido através de 

uma escola que se compreende como um espaço de socialização e não de adaptação, onde as 

vivências sociais são levadas em conta.  

A construção de uma visão de mundo e o cultivo de uma identidade de camponês e 

militante são alguns dos compromissos dessa escola. Cabe destacar que o entendimento da 

especificidade do estudante da educação do campo não significa que este não terá acesso aos 

conhecimentos acumulados pela humanidade, pelo contrário, os conteúdos serão trabalhados a 

partir da realidade do campo, construindo uma visão de mundo crítica que possibilite o 

pensamento, a socialização e produção de diferentes e novos saberes.   

Outra questão importante a ser observada quando se trata de educação do campo é a 

sustentabilidade. Em relação à agricultura a sustentabilidade está ligada a produção e 

manutenção dos recursos naturais. Nesse sentido, a agroecologia é a ciência que visa a 

conquista da sustentabilidade levando em consideração as seguintes dimensões: social, 

econômica, ecológica, cultural, política e ética. Em busca de uma melhor qualidade de vida no 

campo a agroecologia vem sendo uma das bandeiras dos movimentos sociais. 

 



9 
 

3.Educação do campo x Educação Rural
5
  

 

A possibilidade de construção de um quadro sinóptico é um desafio para o presente 

estudo, uma vez que os conceitos apresentados na literatura muitas vezes estudam os 

paradigmas da educação do campo e da educação rural como sinônimos ou similares,  todavia 

há uma distância entre os dois paradigmas, a qual poderá ser percebida a partir de estudos e 

reflexões que dialogam com a realidade dos povos do campo. Nesse sentido, são duas visões 

de mundo opostas que vivem um processo intenso de correlação de forças.  

De forma geral, a educação rural legitima um modelo de educação elitista e não 

considera o homem que vive no campo como um sujeito cheio de vida e relações sociais. Já a 

educação do campo traz outra perspectiva para o estudo, mostrando que o homem do campo 

como um sujeito histórico e social, concebendo o campo como um lugar de vida de relações e 

a educação, como um direito de todos e dever do Estado, gestada a partir do campo e pensada 

pelos movimentos sociais. 

CATEGORIAS/ 

PARADIGMAS 
EDUCAÇÃO RURAL EDUCAÇÃO DO CAMPO 

Sujeitos 

Trabalhadores rurais: lavradores, 

roceiros, posseiros, meeiros, 

camponeses. 

Populações do campo em suas mais variadas formas 

de produção da vida: pequenos agricultores, 

quilombolas, indígenas, camponeses, pescadores, 

assentados e reassentados, ribeirinhos, povos de 

florestas, caipiras, lavradores, roceiros, sem-terra, 

agregados, caboclos, meeiros, boias-frias. 

Território 
Espaço geográfico. 

Lugar de atraso. 

Espaço político. Campo de ação de poder, onde se 

realizam determinadas relações sociais. 

Lugar de vida. 

Currículo escolar 

Ler, escrever e calcular. 

Os conteúdos abordados nas 

escolas enfocam o meio urbano; 

Educação para os camponeses; 

Formação humana vinculada a uma concepção de 

educação do campo; 

Luta por políticas públicas que garantam o acesso à 

educação; 

O projeto de educação dos camponeses é construído 

com eles; 

Os movimentos sociais como sujeitos da educação do 

campo; 

Vínculo com a matriz pedagógica do trabalho e da 

cultura. 

                                                           
5
 A síntese que nos desafiamos a apresentar tem como propósito a construção de um panorama geral dos dois 

paradigmas, no entanto, é necessário termos claro que as posições não são fechadas e muito menos definitivas, 

uma vez que dependem de análise de contextos específicos e diferentes visões de mundo para serem 

compreendidas.  

Exemplo: Um sujeito da educação do campo pode estar vivendo no contexto de uma escola rural. 
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Escola 

“A escola é um lugar triste.” 

(BRANDÃO, p.246,1983) 

Lugar de reproduzir saberes. 

Com suas práticas, em muitas 

situações contribui para o êxodo 

rural. 

Em síntese, a escola no projeto da Educação do 

Campo visa: 

* Socialização ou vivência de relações sociais; 

* Construção de uma visão de mundo; 

* Cultivo de identidades; 

* Socialização e produção de diferentes saberes. 

Sustentabilidade 

Geração de lucro e renda 

Produção em larga escala 

Mecanização 

Agrotóxicos 

Financiamentos internacionais. 

 

Manter a produção e os recursos naturais. 

Agroecologia – tecnologia alternativa 

Conservação dos solos, das águas e da 

biodiversidade. 

 

Para Caldart (2011) um projeto de educação do campo é construído pelos sujeitos da 

educação do campo, ou seja, é uma construção dos sujeitos e não para os sujeitos. A autora 

também afirma que ao longo da história da educação brasileira as políticas educacionais não 

eram pensadas com os sujeitos com os sujeitos do campo, mas sim eram direcionadas para o 

meio rural. O modelo de educação para o meio rural, na maioria das vezes efetiva-se com uma 

prática domesticadora e que visa a preparação para modelos econômicos perversos. A 

educação do campo, gestada pelos movimentos sociais, conforme afirma Caldart (2011) quer 

dar um fim nesse sistema educacional preparador de mão de obra para o mercado de trabalho.  

Nas últimas décadas percebe-se a presença dos sujeitos da educação do campo, 

lutando pelo seu espaço, mostrando-se diferentes e por serem diferentes exigem respeito e 

querem atuar na construção de um projeto educativo efetivo para os povos do campo. De 

acordo com Caldart (2011) “[...] Nossa perspectiva deve ser a do diálogo: somos diferentes e 

nos encontramos como iguais para lutar juntos pelos nossos direitos de ser humano, de 

cidadão, e para transformar o mundo. [...]” 

A construção de um paradigma educacional exige uma escolha política e, porque não, 

filosófica. Nesse sentido, a opção pela defesa do paradigma da educação do campo ou da 

educação rural requer uma fundamentação teórica e, até mesmo, uma identificação com a luta. 

Somam-se a esses aspectos o estudo, a reflexão, as pesquisas, a mobilização e os debates de 

educadores, educadoras, brasileiros e brasileiras, sujeitos ou não da educação do campo, mas 

que acreditam na educação como direito e no direito à diferença sendo respeitado. 

Considerações finais 

Nesse sentido, destaco que reflexões menos ingênuas sobre as políticas, entre elas, o 

entendimento de que a implementação modifica o desenho inicial das políticas só é possível a 
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partir de estudos específicos mergulhados nesse campo de estudos que muitas vezes é de 

incertezas, porque envolve desejos, objetivos e especificidades dos formuladores e 

implementadores. 

 Diante dos limites e possibilidades do estudo das políticas de educação voltadas para 

a educação dos povos do campo, acredito que é preciso conceber a educação como um 

processo de emancipação humana que reconhece o ser humano como autor de sua história, um 

ser que sonha, luta e se transforma.  

 Dessa forma, cabe destacar que esse estudo não se encerra aqui, o desafio é dar 

continuidade a esse estudo. A ideia é buscar a resposta para tantas questões e inquietações 

deixadas nesse texto. Além de analisar e aprofundar os conceitos, construir novos saberes para 

contribuir com o meio acadêmico através da elaboração novas questões e percepções. 
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