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1 Le llamamos juicio prudencial al juicio en situación; a aquel que se asume cuando frente a la dimensión 
normativa del sujeto se presenta una situación problemática donde él tiene que asumir una actitud 
deliberativa frente a las posibles consecuencias de su actuación. Los profesionales no siempre actúan con 
base en un código deontológico del deber ser, sino ante la reflexión de lo que puedo hacer y las 
consecuencias propias de mi hacer. Yuren (2007) también le llama a este juicio eticidad crítica.     
1 Desde tal perspectiva hemos notado que se da una disociación entre el “saber que” (Knowing that)  y el 
“saber cómo” (Knowing how). El primero es un saber que se emplea seguido de una oración que 
menciona un hecho: “Sé que planear demanda un diagnóstico”. El segundo, referido al “saber cómo” 
(Knowing how) se usa seguido de un verbo, generalmente infinitivo, que menciona una actividad. El cual 
se traduce también como un saber hacer saber hacer un diagnóstico; saber hacer una planeación, etc. 
Ambos elementos se ligan a un componente actitudinal y valorativo del propio sujeto de la acción. 
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Resumo: 

Este artigo parte da reflexão teórica e epistemológica, onde sentimos a inquietação de discutir a 

partir de estudos bibliográficos a educação do campo em seu sistema organizacional e a 

participação ativa no movimento por uma educação do campo, enquanto ação coletiva dos 

setores organizados da representatividade do campo no Brasil. Desse modo, surge o interesse de 

indagar o modo como se organiza o sistema educativo nos espaços campesinos brasileiros e 

suas relações entre os Movimentos Sociais, Estado e Universidades para formação e educação 

numa perspectiva inclusiva e de reconhecimento de direitos dos povos do campo. Temos como 

objetivos discutir a educação do campo em seu sistema organizacional, assim como: a relação 

movimento social e universidade para uma educação emancipatória para a população 

campesina; verificar os desafios enfrentados na prática docente no espaço campesino e sua 

relação com a universidade, mediante processos de formação docente para atuação na 

especificidade do campo brasileiro; reconhecer as particularidades da educação do campo no 

contexto brasileiro, uma vez que o país é extenso e apresenta uma diversidade cultural ampla. 

Utilizamos a abordagem de pesquisa qualitativa (GAMBOA e FILHO, 2009), através da analise 

de conteúdo (MINAYO, 2008), para tratar a educação do espaço rural e sua organização política 

e educativa, através das lutas dos movimentos sociais por políticas que promovam a qualidade 

da educação campesina, nos embasamos em (ARROYO, 2011), (FERNANDES, 2006), 

(CALDART, 2002), (RIBEIRO, 2010), (SOUZA 2006) e (AMIGUINHO, 2005) entre outros. A 

partir deste estudo refletimos que a participação dos movimentos sociais por politicas publica 

que possibilite a qualidade da educação do campo, como também reconhecemos que a pesquisa 

ação na educação do campo ainda vem sendo um desafio a ser enfrentado na formação docente, 

como também entre os profissionais da educação em formação nas universidades, em razão da 

construção histórica no qual o campo brasileiro se desenvolveu ao longo tempo. 

Palavras-chave: 

Organização, educação do campo, universidade e movimentos sociais. 

 

1. Introdução  

Este trabalho é fruto da experiência construída no decorrer do curso de Pedagogia na 

Universidade Federal de Pernambuco, no campo acadêmico do Agreste- Brasil. A partir da 

reflexão teórica e epistemológica sentimos a inquietação de discutir a partir de estudos 

bibliográficos, de que modo se organiza o sistema educativo nos espaços campesinos 
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brasileiros? E como acontecem as relações entre os Movimentos Sociais, Estado e 

Universidades para formação e educação numa perspectiva inclusiva e de reconhecimento de 

direitos dos povos do campo?  

Concebemos então a discussão com o olhar no desenvolvimento histórico da educação do 

campo em detrimento das lutas dos movimentos sociais para que essa educação tenha o seu 

reconhecimento (ARROYO 2010), (CALDART 2002), levando em consideração a influência 

que a industrialização ocasionou através de um modelo de sociedade pautado na hierarquização 

e na invisibilidade dos povos campesinos, fazendo uma relação com a formação dos educadores 

e povos do campo, sujeitos construtores de seu espaço, com as articulações da universidade 

como ambiente de reflexão com o campo das políticas públicas que interfere diretamente nas 

ações educativa, evidenciando os desafios enfrentados na prática docente em detrimentos dos 

fatos vivenciados no território. 

É válido evidenciar a discussão que envolve o conceito de educação do campo e de educação 

rural, tendo em vista que estar sendo lembrando nos discursos abordados por diversos autores. 

Dessa maneira, de acordo com (RIBEIRO 2010) percebemos que a educação rural emerge da 

visão capitalista, que busca subalternizar os sujeitos na medida em que hierarquiza as classes 

sociais, e constrói uma estereotipo de atrasados, de inferioridade, que oprime e nega a 

identidade e a cultura camponesa. Entretanto, a educação do campo, é defendida com o 

proposito de quebrar tais ideias preconceituosas e emancipar uma educação fundada na 

participação social, politica e cultural que atenda as necessidades que abrange o espaço do 

campo e os sujeitos parte do mesmo. 

Ao pensar o conceito de educação do campo e rural e a dimensão como estas abordagens estão 

inseridas dentro do território campesino, é necessário refletir sobre um sistema educativo que 

não apenas ocupe o território onde ela estar situada, (CALDART, 2002), mas que desenvolva 

uma educação que pertença aos povos do campo. Povos do campo que são caracterizados de 

acordo com o, decreto nº 7.352, de 4 de novembro de 2010, 

 Art. 1o, § 1o, Paragráfo I- populações do campo: os agricultores familiares, os 

extrativistas, os pescadores artesanais, os ribeirinhos, os assentados e acampados da 

reforma agrária, os trabalhadores assalariados rurais, os quilombolas, os caiçaras, os 

povos da floresta, os caboclos e outros que produzam suas condições materiais de 

existência a partir do trabalho no meio rural. 

 

Caldart (2002) defende uma educação Do campo e não apenas No campo, e ele faz uma 

distinção sobre estes sentidos quando expressa que o sentido Do campo, está embasado na 

construção pelos próprios indivíduos num trabalho conjunto, ativo e participativo, 



9013 

 

possibilitando os sujeitos firmar sua identidade, romper com pensamentos de opressão e garantir 

direitos que vão além do papel. Já a educação No campo, está direcionada por instituições 

escolares implantadas pelas instâncias, sem que leve em consideração a realidade e as 

necessidades vivenciadas naquele espaço.  

Assim a educação do campo busca possibilitar uma organização vinculada aos movimentos 

sociais para lutar por educação que compreenda a realidade do ambiente campesino, e construir 

com os próprios sujeitos a educação embasada na emancipação, na humanização, possibilitando 

formação dos sujeitos e dos docentes articulada com a universidade que produza projetos 

institucionais e que perceba a diversidade que permeia as instituições educativas. 

Neste sentido propomos os seguintes objetivos: discutir a educação do campo em seu sistema 

organizacional, com a relação do movimento social e universidade por uma educação 

emancipatória para a população campesina, verificar os desafios enfrentados na prática docente 

no espaço campesino e sua relação com a universidade, mediante processos de formação 

docente para atuação na especificidade do campo brasileiro, reconhecer as particularidades da 

educação do campo no contexto brasileiro, uma vez que o país é extenso e apresenta uma 

diversidade cultural ampla. 

Para atender as expectativas deste estudo utilizamos da abordagem qualitativa (GAMBOA e 

SANTOS FILHO 2009) e (MINAYO 2008) que busca conhecer a realidade social diante as 

particularidades que envolvem as ações significativas dos sujeitos, que segundo MINAYO 

(2008:22) “abordagem qualitativa se aprofunda no mundo dos significados”. E a análise de 

conteúdo (MINAYO 2008) que se baseia na análise dos significados das mensagens, que neste 

estudo se configura a partir das informações bibliográficas. 

Em face disto, propomos discutir com um olhar crítico- reflexivo acerca do processo que 

envolve as ações por uma educação do campo, que emerge das mobilizações dos movimentos 

sociais, em prol da participação do campo nas tomadas de decisões de acordo com as 

especificidades educativas, culturais, sociais e econômicas através de políticas que garanta o seu 

espaço de direito na sociedade.  

 

2. Desenvolvimento Histórico da movimentação por uma Educação do Campo 

A discussão dentro da pesquisa social e educativa acerca do espaço rural ficou esquecida 

durante um longo tempo, sendo negada pelo Estado e pelas academias, tornando-se uma 

preocupação pelos povos campesinos. Na década de 80 os movimentos sociais e dos 

trabalhadores do campo inicia mobilizações para reivindicar nas instâncias públicas e na 

sociedade melhores condições de vida no campo, por educação de qualidade para crianças, 

jovens e adultos e por reconhecimento dos trabalhadores na participação social.  
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No entanto, além da qualidade do ensino no campo, as movimentações também se detinham em 

políticas justas, pela quebra da hegemonia e da visão preconceituosa de inferioridade, 

estruturado pelo modelo de patriarcalismo26 e coronelismo27 que deteve a ideia eurocêntrica, de 

opressão no território campesino por muitos séculos, e que ainda estar presente nos 

pensamentos de subalternidade tornando os sujeitos invisibilizados em sua identidade, cultura, 

gênero e nos direitos dentro da sociedade, além disso, lutaram para que tivessem educação não 

apenas como direito, mas como parte da formação do povo. 

Em meio a estas reinvindicações, depois de um longo período de lutas, em 1996 é constituída a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que em seu art. 28 garante a educação para os 

povos do espaço rural, possibilitando as adaptações necessárias para suas especificidades.  

No ano posterior é promovido o I encontro Nacional de Educadores e Educadoras da reforma 

agrária (Enera) atráves do MST (Movimento dos Sem Terra), CNBB (Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil), UNB, UNESCO e pela UNICEF (Fundo das Nações Unidas para Infância), 

com o intuito de pensar acerca da situação que se encontrava a educação do campo, e neste 

encontro foi criado o programa Nacional de Reforma Agrária- PRONERA (Programa Nacional 

da Educação na Reforma Agrária), com o objetivo de “promover o acesso à educação formal em 

todos os níveis aos trabalhadores e trabalhadoras nas áreas de reforma agrária”, Ribeiro 

(2010:189). 

                                                      
26 sm (patriarcal+ismo) 1 Caráter ou vida patriarcal. 2 Influência social dos patriarcas. 3 Sociol V 
patriarcado. 
sm (coronel1+ism) EconTipo social do grande proprietário rural de comportamento despótico e patriarcal 
que, por força do consenso geral de um sistema de obrigações e favores, confunde em sua pessoa 
atribuições de caráter privativo e público. 
http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-
portugues&palavra=patriarcalismo  
Data de acesso:05/04/2012. 

 

http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=patriarcalismo
http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=patriarcalismo
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Em 1998 foi realizada a conferência Nacional Por uma educação do Campo, com o 

proposito de mobilizar os povos campesinos à conquista de politicas publicas na 

educação, que garantisse escolaridade para todos, que possibilitasse meios para 

facilitar a construção de uma educação que fosse própria dos sujeitos do território 

rural. Assim afirma a Declaração Nacional Por uma Educação do Campo (2002: 12), 

Mobilizar os povos que vive no campo, com suas diferentes identidades, e suas 

organizações para conquista/ construção de políticas públicas na área da educação e, 

prioritariamente, da escolarização em todos os níveis. Contribuir na reflexão político- 

pedagógica da Educação do campo (grifo do autor), partindo das práticas já existentes 

e projetando novas ações educativas que ajudem na formação dos sujeitos do campo. 

 

Diante as articulações promovidas pelos movimentos sociais por garantia de direitos, em 2001 

as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica, com o Parecer nº 36/2001 foi aprovada, 

visando direcionar as escolas do campo em suas propostas pedagógicas em meio à diversidade 

de culturas dos povos do campo, que são caracterizados de acordo com suas formas de vida.  

Em 2002, foi aprovado as Diretrizes Operacionais da Educação do Campo, com o intuito de 

estabelecer diretrizes, que se constitui em um conjunto de procedimentos e princípios para 

orientar os projetos institucionais das escolas do campo, como também firma o dever do Estado 

e das entidades públicas em garantir o direito a Educação às comunidades do campo, como 

declara no Art 6º, 

O poder público no cumprimento das suas responsabilidades com o atendimento 

escolar e à luz da diretriz legal do regime da colaboração Entre a união, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios, proporcionará Educação Infantil e Ensino 

Fundamental nas comunidades rurais, inclusive para aqueles que não o concluíram na 

idade prevista, cabendo em especial aos Estados garantir as condições necessárias 

para o acesso ao Ensino Fundamental e profissional de Nível Técnico. 

  
No entanto ainda faz-se necessário politicas que garantam ações para a melhoria da qualidade, 

da sustentabilidade de vida dos sujeitos que vivem neste espaço, para romper com as 

discriminações que circundam a identidade e a cultura do povo, como também políticas para a 

educação de crianças, jovens e adultos, tendo em vista que favorecer apenas o acesso e a 

permanência dos sujeitos na escola não garante a qualidade do ensino.  

Assim há necessidade de garantir subsídios para construir projetos institucionais que valorizem 

a realidade do campo como a própria lei dispõe no inciso I, Decreto nº 7.352, de 4 de novembro 

de 2010. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.352-2010?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.352-2010?OpenDocument
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I - respeito à diversidade do campo em seus aspectos sociais, culturais, ambientais, 

políticos, econômicos, de gênero, geracional e de raça e etnia; II - incentivo à 

formulação de projetos político-pedagógicos específicos para as escolas do campo, 

estimulando o desenvolvimento das unidades escolares como espaços públicos de 

investigação e articulação de experiências e estudos direcionados para o 

desenvolvimento social, economicamente justo e ambientalmente sustentável, em 

articulação com o mundo do trabalho; III - desenvolvimento de políticas de formação 

de profissionais da educação para o atendimento da especificidade das escolas do 

campo, considerando-se as condições concretas da produção e reprodução social da 

vida no campo; IV - valorização da identidade da escola do campo por meio de 

projetos pedagógicos com conteúdos curriculares e metodologias adequadas às reais 

necessidades dos alunos do campo, bem como flexibilidade na organização escolar, 

incluindo adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições 

climáticas. 

 
Por fim percebemos que a luta por educação do campo nasce das críticas à educação oferecida à 

população do campo, reivindicando uma organização que tenha por base as raízes da cultura 

local, que perceba o contexto da organização do campo em seus diferentes jeitos de produzir e 

de viver no mundo. 

 

3. Educação, Campo, Estado e movimentos sociais: na relação por uma Educação do 

Campo 

Para entender o significado e o intuito da organização da educação do campo é importante 

mencionar as discussões que envolvem estas problematizações. Atualmente vem sendo debatido 

em encontros os sentidos atribuídos à concepção da educação do campo e educação rural.  

A educação considerada rural estar impregnada numa visão de subordinação, de atraso, tendo 

em vista as heranças de patriarcalismo e coronelismo, que duraram por várias décadas, logo em 

seguida com o domínio capitalista que detinha grande parte da população numa classe 

considerada inferiorizada, atrasada, com uma mão-de-obra que se detinha na monocultura 

agrícola, dando ênfase ao agronegócio, excluindo milhares de sujeitos que migravam para as 

indústrias urbanas, dividindo o campo e a cidade numa classificação hierárquica. 

Entretanto, (RIBEIRO 2010), a ideia de educação do campo chega para romper com estes ideais 

hegemônicos e estereotipados, possibilitando a lógica da agricultura familiar que se destina a 

subsistência, a formação social, cultural, politica e educativa.  

Caldart (2002) ao discutir o sentido destes conceitos e a organização da educação do campo 

como território de emancipação social aborda o sentido que é direcionado para a ideia de escola 
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Do e No campo. Ao discorrer acerca destes termos, percebemos que a escola do campo, vai 

além do espaço no território campesino, mas que pertença aos sujeitos que habita nesse espaço, 

atenda as suas especificidades, levando em consideração os fatores sociais, econômicos e 

políticos, construindo uma educação do povo pelo povo. Já a escola no campo não é uma escola 

pensada para a realidade campesina, mas é imposta nesse espaço apenas como uma forma de 

garantir o direito à escola.  

O currículo como parte da organização da escola e do contexto educativo, sendo ele documental 

que direciona os projetos institucionais e orienta a prática pedagógica como também o currículo 

oculto, que perpassa na relação entre docentes e discentes e os diversos sujeitos envolvidos na 

instituição. É válido pensar quando se trata de currículo, os diversos atritos que ocorrem dentro 

da instituição escolar do campo, tendo em vista o currículo unificado que chega até o campo 

para ser apenas repassado, sendo chamado por Clésio (2008) como estandardizado, baseado no 

modelo homogêneo adaptado para as escolas do campo sem levar em consideração a realidade a 

qual os sujeitos se encontram, tendo em vista que estar plantado numa relação de poder, 

transmitido através de concepções sociais que não reconhecem o contexto campesino, e assim o 

currículo se encontra ainda no processo tardio e descontinuo diante das peculiaridades do 

campo. 

O currículo da educação rural foi trazido para o campo e adaptado para responder as exigências 

do mercado capitalista, de forma hegemonia, esquecendo o tempo do território camponês, a 

cultura e sua identidade, no entanto, o currículo da educação pensada para o campo, como agora 

vem sendo reivindicado, deve estar embasado nos fatores sociais, raciais, de gênero e políticos, 

enraizados na cultura e na realidade local para abranger o território educativo e social do campo, 

entretanto, a luta pela construção do currículo para o campo continua.  

Pensar o currículo como parte da organização da educação do campo deverá permear as 

particularidades que envolvem o contexto, numa relação cultural, social, de identidade, de 

gênero, relacionando o saber formal com o saber popular. Como Arroyo (2011) caracteriza, 

[...] abrir os currículos de educação básica para concepções de conhecimento menos 

fechadas, mais abertas à dúvidas e às indagações que vêm da própria dinâmica que 

está posta no campo do conhecimento. Mas ainda, abrir o conhecimento às indagações 

instigantes que vem do real vivido pelos próprios professores e alunos e suas 

comunidades; fazer das salas de aula um laboratório de diálogos entre conhecimentos. 

Por ai caminham os embates no campo do conhecimento e que essas iniciativas 

pedagógicas trazem para o território dos currículos. (ARROYO 2011: 30) 

 

Os movimentos sociais como movimento do povo pelo povo amplia a luta por educação do 

campo diante as instâncias públicas por politicas que atenda suas necessidades. Desse modo, 
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como parte integrante da movimentação pela (re) construção do território campesino, os 

movimentos buscam formar seus sujeitos para melhor organizar o território de forma que 

possibilite suporte as suas dificuldades, formando sujeitos- militantes que conheçam a dinâmica 

que move a sociabilidade da população, priorizando a formação de professores para garantir 

“professores do campo nas escolas do campo”. (ARROYO 2010: 478)  

Dentro do espaço do campo, segundo Souza (2006) um dos movimentos sociais que vem 

tomando força de luta pela terra, pela educação e o reconhecimento dos sujeitos do campo como 

cidadão participativos é o MST (Movimento dos Sem Terra), que em suas propostas “tenta 

desenvolver concepções humanista e crítica da educação, sustentada em teorias da 

aprendizagem sociocultural” (SOUZA 2006:57). Ou seja, um dos movimentos buscam um 

território cultural e epistêmico que parta do campo. 

Assim a relação entre os povos do campo, os movimentos sociais e o Estado estar em constante 

tensão, pois ainda há a necessidade de partir do Estado melhorar a qualidade de vida dos 

campesinos, e os movimentos sociais buscam o que é direito do povo como ator participante da 

sociedade, como garante a Constituição Federal de 1988, em seu Art. nº205, a Educação como 

direito de todos e dever do Estado, 

Portanto, frisamos que as organizações da educação no espaço campesino envolvem o projeto 

politico- pedagógico, as práticas curriculares, a relação dos indivíduos pertencentes à escola 

com a família e a comunidade, como também a formação dos educadores, que propiciam o 

incentivo às práticas educativas, que valoriza a educação do campo e o reconhecimento deste 

espaço como iremos discorrer em seguida. 

 

4. Educação do campo e Universidade: Desafios para a formação docente 

A formação docente é um desafio constante para a educação do campo, tendo em vista que 

pouco é oferecido pelas instâncias públicas, sendo uma das reivindicações da população do 

campo nas últimas décadas, movimentações por formações que propicie estudos para dar 

subsídios às práticas educativas que abranja o tempo- espaço das ações sociais e pedagógicas 

que envolvem as instituições numa relação não apenas institucional, mas com a comunidade 

trabalhadora rural. 

Segundo Arroyo (2010) os professores que atuam no campo, geralmente são profissionais da 

área urbana sem estarem vinculadas as raízes e as experiências que permeiam a vida no campo e 

sem formações focadas na diversidade e nas especificidades que existem neste espaço, assim 

transmitindo na escola campesina conhecimentos considerados únicos, centrados na reprodução 

para o mercado. 
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As políticas e o currículo das escolas do campo são pensados para as escolas urbanas, sendo 

repassados para as instituições campesinas de maneira uniforme e padronizada, e assim a 

formação docente é realizada para tornar cientes os professores acerca das exigências 

estabelecidas e da baixa qualidade de rendimento nas escolas públicas (ARROYO 2010), 

restringido a formação, ignorando os fatores que estão imersos nas condições raciais, de gênero, 

sociais, culturais e das especificidades que permeiam cada ambiente escolar no território 

campesino. 

Desse modo, é necessário que se rompa com essa dicotomia entre o campo e a cidade, que haja 

uma relação de conhecimentos entre o campo e a cidade, entre o conhecimento considerado 

científico e popular que é vivenciado em ambos os espaços, em uma escola que vincule as 

relações de saberes na produção do conhecimento.  

Os movimentos sociais atuam no campo em caráter pedagógico, politico e social, no incentivo 

ao desenvolvimento critico e a reflexão, construindo estratégias de formação para possibilitar 

aos seus sujeitos reconhecer as problematizações que envolvem o território, defender os seus 

direitos e participar ativamente na busca e concretização de seus projetos diante a sociedade, 

através da formação teórica articulada em estudos com a prática e com a pesquisa que os 

movimentos formam seus militantes, como reflete Arroyo (2010:479) “o movimento social é 

um dos espaços mais densos de formação humana”.  

A formação docente nos movimentos sociais, de acordo com Arroyo (2010) se contrapõe ao 

perfil passivo na dinâmica de formação. A partir da realidade social formam profissionais 

contextualizados ao campo, com formação que abrange os projetos e o currículo que vivencie a 

diversidade das populações e as particularidades que permeia o território. Desse modo, 

percebemos que as relações entre a educação do campo e os movimentos sociais devem estar 

entrelaçadas, possibilitando uma formação que permita apoiar profissionais do campo, e as 

populações, construindo escolas do campo no campo. Arroyo (2010) retrata que a reprodução 

que isola, que inferioriza e subalterniza a população do campo e das periferias são levadas até a 

escola e aos cursos de preparação profissional e licenciatura através das visões do conhecimento 

considerado único e válido e através das expressões que são reproduzidas na sociedade. Assim 

Arroyo (2010: 485) explicita, 
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Essa historia inferiorização dos coletivos populares, das periferias e dos campos no 

próprio espaço do conhecimento e das ciências tem sido um dos mecanismos de 

reprodução de sua inferiorização histórica. O padrão de conhecimento, de verdade, de 

racionalidade científica operam como segregadores da riqueza, de experiências, de 

conhecimentos, de modos de pensar que esses coletivos produzem e levam para as 

escolas e para os cursos de formação e licenciatura.  

 

No entanto, é a partir desses desafios que os movimentos sociais e os sujeitos partes dos 

movimentos, do campo e das populações consideradas periféricas chegam nestes espaços para 

através do diálogo propor novas formas de enxergar a riqueza de conhecimento que não é único, 

mas diverso dentro da visão de cada povo, respeitando a diversidade e a cultura, quebrando as 

visões fechadas e colonizadas da sociedade. 

Dentro da responsabilidade das instâncias em promover formações para seus professores, a 

universidade é um espaço que também pode propiciar essa formação, no entanto, a universidade 

na maioria das vezes está isolada da educação do povo, do popular, limitando a acessibilidade 

dos sujeitos considerados a margem da sociedade. Assim explicita SOUZA (2006: 23) quando 

relata em seu trabalho a relação da educação do campo com a academia. 

Na academia pouco se fala em Educação do Campo. A didática, prática de ensino e os 

estágios curriculares são disciplinas orientadas para as discussões da realidade 

urbano- industrial, deixando à margem o debate sobre a realidade brasileira e nela as 

relações sociais que caracterizam o campo. 

 

No entanto, segundo Molina (2010) em diversos encontros realizados tanto locais, regionais e 

nacionais, vem sendo discutido com prioridade o apoio à formação docente dentro do discurso 

dos movimentos sociais, para a criação de políticas que der subsídios para a formação. 

Em 2004, de acordo com Molina (2010: 370), foi criada a “comissão da coordenação geral de 

Educação do campo da SECAD” com o objetivo de elaborar propostas para a formação de 

educadores do campo e assim teve como resultado o PROCAMPO (programa de apoio as 

licenciaturas em educação do campo), assim a autora ressalva que uma das características da 

licenciatura centra-se, 
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[...] na estratégia da habilitação de docentes por área de conhecimento para atuação 

na Educação Básica, articulando a esta formação a preparação para gestão dos 

processos educativos escolares e para gestão dos processos educativos comunitários. 

(MOLINA 2010: 370) 

 

No entanto Molina (2010: 371) aborda que ainda se busca no curso de licenciatura romper com 

a tensão que há entre a neutralidade científica e a crítica feita pelos educadores, pesquisadores e 

educandos ao buscar retratar a pertinência da construção do conhecimento e suas intervenções 

nas práticas educativas nas comunidades campesinas.  

Assim percebe-se que o apoio da universidade ao possibilitar cursos de formações para os 

professores, abrindo espaço dentro do ambiente cientifico, contribui para a ampliação do acesso 

ao ensino, habilitando professores a construir a relação teórica e prática no seu espaço de 

trabalho, na medida em que dar possibilidade para a formação docente dialogar com o 

conhecimento, fazendo uma relação entre o conhecimento popular e o cientifico, entre a teoria e 

a prática, propiciando uma formação que se adeque a realidade do povo campesino, tornando-os 

sujeitos ativos em meio à sociedade contribuindo com ações emancipatórias. Assim reflete 

Amiguinho (2005: 27)  

A satisfação pela participação é, certamente, um contributo positivo para a auto-estima 

e auto-confiança. Podem conjugar- se com a afirmação de uma identidade sócio- 

pessoal, no invocar e restituir do sentido da vida e das condições de existência, não 

apenas pessoas mais toda a comunidade.  

 
Portanto, os professores são desafiados a continuarem a trabalhar na passividade do cotidiano 

ou a utilizar- se da pesquisa diante de sua prática, numa ação reflexiva, que contribuirá para 

firmar sua prática, conhecer os problemas que envolvem o território mais de perto numa 

interação que envolve todos os sujeitos, reconstituindo a satisfação no processo de auto- 

formação que se expressará na valorização da reflexão na ação como reflete Alarcão (2003: 50). 

Diante disto, é fundamental a participação do Estado, da Universidade e dos Movimentos 

Sociais para que este processo seja realmente realizado.  

  

5. Considerações 

Diante dos pressupostos apresentados percebemos que a luta por uma Educação do Campo é 

uma movimentação que vem sendo desenvolvida ao longo do tempo, através dos movimentos 

sociais que dão inicio as lutas para reivindicar a qualidade da educação oferecida aos povos 

campesinos, levando em consideração a diversidade, a identidade e a cultura que há entre os 

diversos povos que habitam o território. 
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Território, este visto não como espaço setorial para o desenvolvimento do agronegócio, mas 

como um território emancipador, de produtividade da agricultura familiar, que inclua os povos 

do campo no campo ao abrir possibilidade de sustentabilidade e de educação do campo e no 

campo para todos. 

Desse modo, além da participação das instâncias públicas como dever de garantir o acesso e a 

permanência dos sujeitos na escola, há necessidade por parte dos povos do campo que estes 

direitos se ampliem para atender as dificuldades que permeiam o território campesino, pois não 

basta apenas permanecer no campo, mas deve haver ações que propicie a formação dos docentes 

que trabalham diretamente nas instituições educativas, de pesquisa- ações que deem suporte 

para o reconhecimento das problematizações enfrentadas nas instituições, no envolvimento das 

famílias e comunidade, de políticas públicas que intervenham na prática por qualidade de vida e 

pelo exercício por uma educação do campo, que ainda permanece na luta dos movimentos 

sociais para ser conquistada. 

Por fim, é valido salientar dentro desta luta, a busca pela construção do currículo que seja do 

campo, construído para o povo do campo, respeitando a cultura, a identidade numa relação 

intercultural, pois o currículo é imposto no campo de maneira unificada, sem levar em 

consideração suas particularidades.   
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