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RESUMO: Este trabalho aborda a temática Relação Campo - Cidade e sua relação com os 

desafios da Educação do Campo no Brasil contemporâneo, discorrendo sobre o campo e o rural e 

a cidade e o urbano e descrevendo um resgate histórico da educação do campo, o percurso de 

sua construção, os debates e conflitos de ideias, os movimentos sociais e as políticas públicas. 

Para tanto, torna-se necessário o levantamento de diálogos de diversos autores e sua 

contextualização. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Propõe-se, com este artigo, estabelecer uma análise sobre a temática relação campo-

cidade relacionando-a com a questão da educação do campo no Brasil contemporâneo. Para isso, 

serão elencadas discussões teóricas a fim de se discorrer sobre a relação campo-cidade 

considerando que, embora possuam diferenças significativas, é praticamente impossível pensá-

los de forma dissociada. 

Os estudos teóricos acerca desta temática justificam-se pela complementação entre 

campo e cidade e suas características enquanto espaços culturais e de vivências, cujas distinções 

as associam e permite a dinamicidade dos espaços rurais e urbanos tanto no plano material e 

concreto, quanto no imaterial e simbólico. 

Neste contexto, discorre-se sobre o resgate histórico da educação do campo no Brasil, o 

percurso de sua construção, os debates e conflitos de ideias, os movimentos sociais e as políticas 

públicas, contextualizado por diversos autores diante das significativas transformações do país no 

que se refere aos aspectos socioeconômicos, culturais e ambientais. 

Assim, o contexto da educação do campo no cenário brasileiro requer um olhar especial ao 

atendimento de suas especificidades no que se refere às suas dimensões sócio-educativas. 
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2. O CAMPO E O RURAL, A CIDADE E O URBANO: PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

Faz-se necessária uma conceitualização dos termos campo e rural, tanto quanto cidade e 

urbano, pois, afinal, indaga-se o que é o rural e o que é o urbano? 

De acordo com Cabral (2012) esses tipos de questões surgiram no meio acadêmico no 

início do século XX, sendo que desde a década de 1970, no Brasil, essas categorias foram 

discutidas, reavaliadas tanto em debate acadêmico quanto em instituições estatais, em órgão de 

pesquisa e em organizações não governamentais. 

Dessa forma, de acordo com o pensamento de Biazzo (2008, p.133) 

“Rural” e “urbano” são vocábulos que adquirem significados variados, justamente 
porque encarados como fundamentais para o planejamento territorial em diversas 
escalas e para o desenvolvimento em suas múltiplas dimensões: política, 
econômica, cultural, ambiental, em suma, social. Há uma verdadeira obsessão 
pela discussão de critérios definidores do corte “rural/urbano” em pesquisas 
técnicas e em estudos pragmáticos, que tratam tais categorias de modo 
operatório, basilares para a constituição de um método diferenciador de espaços. 
Paralelamente, tal fixação se reapresenta em estudos teóricos e como suporte 
para pesquisas acadêmicas, onde se busca tratar rural e urbano como categorias 
analíticas, algo muito dificilmente alcançado. 
 

Com o intuito de demonstrar como se deu a construção desse processo de diferenciação, 

Bagli (2006, p.44) utilizou-se da etimologia das palavras cidade – urbano e campo – rural, 

dispondo-as como no quadro abaixo: 

  

Quadro 1 - Origem e significados das palavras: cidade – urbano e campo – rural 

CIDADE - URBANO CAMPO – RURAL 

Civitas f. 
1. Condição de cidadão; direito de 
cidadão. 2. Conjunto de cidadãos. 3. 
Sede do governo; Estado; cidade; 
pátria. 4.=urbs. 

Campus m. 
1. Planície; terreno plano; campina 
cultivada. 2. Campo ou terreno 
para exercícios. 3. Campo de 
batalha. 4. Os exercícios do 

Campo de Marte; os comícios; as 
eleições. 5. Produtos da terra. 

Civis m. e f. 
1. Cidadão livre; cidadã livre, membro 

livre de uma cidade, a que pertence 
por origem ou adopção. 2. 
Concidadão; concidadã. 3. Habitante. 
4. Soldado romano. 5. Companheiro. 

Campensis adj. 
1.  Relativo aos campos; 
campestre.  2. Epíteto de Isis que 
tinha um templo no Campo de 
Marte. 

Urbs f. 
1. Cidade (em opos. a rus ou a arx.) 
2. A cidade por excelência. 3. Cidade, 

população duma cidade, os cidadãos; 
Estado. 4. Moradia; asilo. 

Rus, n. 
1.  Campo (em opos. a domus 
“casa” e urbs “cidade”) 2. Terras 
de lavoura. 3. Casa de campo. 4. 
Território, região. 5. Fig. 
Rusticidade, rudeza. 6. Pl. 

Propriedade rural; o campo (em 
geral).  
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 Fonte: TORRINHA, Francisco. Dicionário Latino-português. Org: BAGLI, Priscilla, 2006      

 
De acordo com o quadro 1 é possível perceber que o conceito da palavra “campo” é 

construído como forma antagônica ao conceito da palavra “cidade”, podendo estas palavras ter 

uma influência em idealizações, quando se refere a cidade-urbano, tanto quanto em depreciações, 

quando se refere a campo-rural. 

Bagli (2006, p.16) traz as seguintes considerações: 

Palavras têm seu verdadeiro sentido alterado, influenciado por idealizações e 
depreciações, sejam elas construídas na atualidade ou buscadas no passado. 
Quando aprendi na escola que o Brasil, a partir da década de 60, havia se tornado 
um país urbano, deixando de ser rural, me senti aliviada. Torcia para que o país se 
urbanizasse logo, para que todos se tornassem urbanos, pois, para mim, na 
urbanização estaria a salvação do nosso subdesenvolvimento. Quanto mais 
urbanos, mais desenvolvidos seríamos. Não sei de onde tirei essa idéia, mas ela 
existiu em 15 min. E por um bom tempo. E continua a existir em tantas outras 
pessoas, causando confusões, idealizações e depreciações. Campo e cidade são 
visualizados como conceitos antagônicos, pólos extremos de uma dicotomia. Rural 
e urbano são entendidos como estágios de desenvolvimento. Confusões 
promovidas por mitos que, construídos preteritamente, ora consolidaram a 
idealização do campo e tudo o que a ele estava ligado (o rural), e ora fortaleceram 
a supremacia da cidade e o que a ela se relacionava (o urbano). 

  

Conforme o pensamento da autora Wanderley (2000), existe um continuum rural-urbano, 

ou seja, uma relação que aproxima e integra esses dois polos e, diante das semelhanças e 

continuidade, não ocorre a destruição de particularidades, justificando a negação do fim do rural. 

A vertente do continuum ressalta a mudança das relações entre dois espaços, aproximando-os 

cada vez mais e deixando de ser opostos, entretranto, não preconiza o fim das áreas rurais. A 

referida expressão tem sido utilizada para caracterizar situações em que, tanto formas de vida e 

de trabalho rurais, quanto urbanas, estariam interligadas. Diante de uma investigação mais 

contudente, percebe-se a perspectiva de homogeneização dos aspectos socioculturais e 

econômicos explícitos nessa abordagem. 

Em síntese, segundo Biazzo (2008), pode-se dizer que “campo” e “cidade” são formas 

concretas, que se materializam e compõem as paisagens produzidas pelo homem; “urbano” e 

“rural” são representações sociais, conteúdos das práticas de cada sujeito, cada instituição, cada 

agente na sociedade. Por isso, urbanidades e ruralidades se combinam em cada recorte do 

Urbanus adj. 
1. Da cidade (em opos. a rustius); da 
cidade de Roma; urbano. 2. Civil (em 
opôs. a castrensis); pacífico. 3. 
Polido; fino; delicado; urbano. 4. 

Espirituoso; engraçado; engenhoso. 
5. Divertido; folgazão; gracejador. 6. 

Elegante; esmerado; (fal. do estilo); 
que usa uma linguagem apurada. 7. 

Imprudente; desavergonhado; 
indiscreto. 

Rusticus adj. 
1. Dos campos; do campo; rústico; 
campestre; rural. 2. Fig. Rústico; 

agreste; rude; inculto; grosseiro; 
tosco; lambrego; saloio; 
desajeitado; sem elegância. 3. 

Simples; ingênuo; pouco atilado; 
estúpido. 4. Inacessível ao amor; 
esquivo; bisonho. 5. Camponês; 
lavrador; campônio. 
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espaço, seja um local, seja uma micro, meso ou macro região. Mais do que isso, urbanidades e 

ruralidades se combinam nos atos e na visão de mundo de cada indivíduo. São atributos, não 

substantivos. Propõe-se, aqui, abandonar por completo o vínculo direto entre espaço e “rural”, ou 

espaço e “urbano”, para que, referidas como ruralidades e urbanidades, tais categorias adquiram 

conteúdo analítico. 

Neste ínterim, ao finalmente conceituar-se o “rural” e o “urbano”, encontra-se nada mais do 

que construções simbólicas, manifestações ou criações culturais concebidas a partir de hábitos e 

costumes. No entanto, oposto a “campo” e “cidade”, ou melhor, os espaços campestres e 

citadinos, urbano  e  rural  não  podem  ser  mensurados  ou  delimitados,  sequer analisados,  

porque  não  são  substantivos. É considerado mais adequado o uso das expressões ruralidades e 

urbanidades do que “rural” e “urbano”, pois expressam maior dinamismo na reconstrução de 

identidades sociais.   

 

3. EDUCAÇÃO DO CAMPO NO BRASIL: BREVE HISTÓRICO 

 

Historicamente, o Brasil tem vivenciado transformações socioeconômicas, culturais e 

ambientais significativas, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, em 1945, em que 

fatores como fome, pobreza e degradação ambiental começam a ser vistas e questionadas pelas 

sociedades mundiais. 

Neste contexto, a partir da década de 1960, para solucionar estas problemáticas, 

movimentos sociais começam a pressionar todas as esferas dos governos, uma vez que o 

desenvolvimento econômico é visto como o causador principal destes problemas, um modelo 

concebido pela sociedade capitalista mundial a partir da Revolução Industrial. 

Dessa forma, surge a preocupação pelos diversos seguimentos sociais com a escassez 

dos recursos naturais e, consequentemente o comprometimento da vida humana. 

A formação educacional das classes populares do campo esteve vinculada a um modelo 

advindo da educação urbana por décadas, denotando um tratamento de subordinação e descaso 

dos valores do meio rural quando comparado ao espaço urbano transparecendo uma imagem de 

inferioridade.  

De acordo com Leite (1999, p.14), 

[...] a educação rural no Brasil, por motivos socioculturais, sempre foi relegada a 
planos inferiores tendo por retaguarda ideológica o elitismo acentuado do 
processo educacional aqui instalado pelos jesuítas e a interpretação político-
ideológica da oligarquia agrária, conhecida popularmente na expressão: “gente da 
roça não carece de estudos”. Isso é coisa de gente da cidade. 
 

Em decorrência da visão do meio rural como um local de várias características negativas, 

como inculto e rústico, ao longo do tempo, vários planos intervencionistas no espaço rural 
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basearam-se na adaptação de modelos oriundos das cidades no campo, menosprezando as 

experiências e vivências das dinâmicas rurais. 

Em contrapartida, o campo é defendido pelos movimentos sociais, sendo um cenário de 

lutas e embates políticos, ultrapassando a imagem de apenas uma concentração espacial 

geográfica. Segundo Martins (2009) o campo é ponto de partida para uma série de reflexões 

sociais, é espaço culturalmente próprio, detentor de tradições e costumes singulares. Nesse 

contexto, o homem e a mulher do campo são sujeitos historicamente construídos a partir de 

determinadas sínteses sociais específicas e com dimensões diferenciadas em relação aos 

grandes centros urbanos. Assumir essa condição pressupõe defender a afirmação da 

inadequação e insuficiência da extensão da escola urbana para o campo. 

Na Articulação Nacional por uma Educação Básica do Campo, Arroyo & Fernandes (1999) 

traz uma explicação interessante no que se refere à terminologia “no campo” e “do campo”. 

Enfatizam que o termo “campo” é resultado de uma nomenclatura declarada pelos movimentos 

sociais e deve ser utilizada pelas instâncias governamentais mesmo diante da relutância de 

alguns universos acadêmicos de estudos rurais. Ao observar-se a criação do conceito de 

educação escolar no meio rural percebe-se sua vinculação à educação “no” campo, uma forma 

descontextualizada e elitista. Entretanto, na atualidade, a educação “do” campo fortalece a 

educação popular por meio dos laços que se estreitam com os inúmeros projetos democráticos. 

Arroyo (2007, p.28) enfatiza que: 

[...] as políticas educacionais e sociais para o campo têm visado privilegiar as 
demandas das cidades e dos cidadãos urbanos como protótipos de sujeitos de 
direito, tendo a cidade como local da civilização, da sociabilidade e da expressão 
política, cultural e educativa, um exemplo a ser seguido, e o campo como lugar do 
atraso, do tradicionalismo cultural, uma realidade que precisa ser superada. 
 

Nesse contexto, Zakrzevski (2004) afirma que a escola é a principal eleita, como lugar 

privilegiado, para disseminação e construção deste novo comprometimento. O grande desafio, 

hoje, colocado à educação do campo, está na necessidade de estimular um processo de reflexão 

sobre modelos de desenvolvimento rural  que sejam responsáveis, economicamente viáveis e 

socialmente aceitáveis, que colaborem para a redução da pobreza, para a conservação dos 

recursos naturais e da biodiversidade, para a resolução dos problemas ambientais, fortalecendo 

as comunidades que vivem no campo, não dissociando a complexidade da sociedade e da 

natureza.   

É importante destacar que, ao longo da história, a escola rural, no Brasil, serviu como mão-

de-obra às prerrogativas políticas e econômicas, estando limitada a um modelo de escolarização 

excludente.  Entretanto, nos últimos anos, a escola rural permitiu a abertura para um novo modelo 

pedagógico, com um perfil diferenciado, onde a valorização do campo e o espaço cultural do 

aluno são respeitados e considerados, assim como suas características e necessidades. 
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Ao se observar historicamente a criação do conceito de educação escolar no meio rural 

percebe-se que a aplicação do termo acontece de forma descontextualizada, refererindo-se à 

educação naquele lugar apenas, ou seja, oferecida para uma minoria da população. Entretanto, 

na atualidade, a educação do campo está aliada a inúmeros projetos democráticos. 

A mudança na compreensão deste conceito é resultado de uma visão politicamente 

baseada nos direitos sociais e na defesa do conjunto educação, sociedade e desenvolvimento, 

sendo fatores primordiais para a concretização de projetos político-pedagógicos que atendam as 

necessidades das populações do campo na realidade. São ações que resultam de uma superação 

da educação rural vista como formação de mercado e da concepção atual de educação do campo 

ao longo de discussões e lutas de todo um conjunto de atores formado por movimentos sociais, 

representações civis e sociais e sujeitos do campo. 

Ao contrário da Educação rural, a Educação do campo não objetiva somente formar um 

educando para o trabalho, vai além e busca a formação holística da pessoa. Considera a 

realidade do campo em todos os seus aspectos, sua realidade, como base para o ensino-

aprendizagem. 

Neste aspecto Caldart (2002, p. 33) afirma: 

A educação do campo é intencionalidade de educar e reeducar o povo que vive no 
campo na sabedoria de se ver como “guardião da terra”, e não apenas como seu 
proprietário ou quem trabalha nela. Vendo a terra como sendo de todos que 
podem se beneficiar dela. Aprender a cuidar da terra e aprender deste cuidado 
algumas lições de como cuidar do ser humano e de sua educação. Trata-se de 
combinar pedagogias de modo a fazer uma educação que forme e cultive 
identidades, autoestima, valores, memórias, saberes, sabedoria; uma educação 
que projete movimento, relações e transformações [...] 
  

Neste ínterim, cabe à educação do campo, a importante tarefa de estimular reflexões que 

gerem forças e produção de saberes com o objetivo de contribuir para a desconstrução da visão 

hierárquica existente entre campo e cidade tão presente no imaginário coletivo, caracterizando 

negativamente o campo como espaço pouco desenvolvido. 

De acordo com Freire (1996, p. 30) “[...] é essencial dar importância ao espaço vivido do 

educando”, ou seja, a educação de qualidade está diretamente condicionada à valorização do 

conhecimento relacionado aos saberes e viveres dos povos do campo. 

Mesmo localizadas no campo as escolas tem sido estruturadas pautadas na cultura 

urbana, desta forma Hage (2011, p. 137) salienta: 

O enfrentamento dos graves problemas que envolvem as escolas multisseriadas 
para ser efetivo deve considerar os desafios mais abrangentes que envolvem a 
realidade sócio-econômica-politica-ambiental-cultural e educacional do campo na 
sociedade brasileira contemporânea. Entre esses desafios, destacamos, por um 
lado, a degradação das condições de vida de homens e mulheres que vivem no 
campo, que resulta numa expressão acelerada da migração campo-cidade; e por 
outro, o fortalecimento de uma concepção urbanocêntrica de mundo, que 
dissemina o entendimento generalizado de que o espaço urbano é superior ao do 
campo; de que a vida na cidade oferece o acesso a todos os bens e serviços 
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públicos, de que a cidade é o lugar do desenvolvimento, da tecnologia e do futuro, 
enquanto o campo é entendido como lugar de atraso, da ignorância da pobreza e 
da falta de condições mínimas de sobrevivência. (HAGE, 2011, p.137) 
 

Assim, é possível compreender a razão da redução das famílias campesinas e 

desvalorização do campo, uma vez que estas famílias emigram para as cidades em busca das 

escolas urbanas, ditas modernas e “superiores”. 

Silva (2012, p. 321) salienta que “defender políticas públicas específicas para o campo 

significa garantir o atendimento diferenciado aos alunos, fortalecendo a identidade cultural negada 

à população que vive no campo”. 

Na construção de políticas públicas a educação do campo tem sido marginalizada ao longo 

da história, considerada, inúmeras vezes, como política compensatória, num cenário de exclusão 

e trabalhada sob características e conotações essencialmente urbanas. Neste aspecto, diversos 

fatores necessitam ser enfrentados e resolvidos como a formação de educadores, a baixa 

densidade populacional de alguns territórios rurais, entre outros. Apesar do fortalecimento da 

concepção de educação do campo, ainda é realidade a educação rural, que continua a serviço do 

latifúndio, do agronegócio, dos transgênicos, do fortalecimento da mecanização e dos agrotóxicos. 

Todos estes aspectos fortalecem a exclusão social e educacional do meio rural, uma vez que 

nega os direitos, as histórias e a identidade do homem do campo. 

Neste aspecto, se há culpas, elas devem ser atribuídas, também, às condições sociais e 

culturais em que os estudantes chegam à escola. Brandão (1999, p. 150) afirma que: 

parece ser justamente aí que a escola rural, carente, realiza com eficácia pelo 
menos parte do programa a que se destina, em nenhum momento e sob nenhum 
aspecto ela promete qualquer intenção de “fixação do homem rural à terra”, como 
antigos programas costumavam enunciar. Ao contrário, no seu nível mais baixo 
ela letra rudimentarmente o trabalhador rural que, camponês ou “camarada” 
reproduz-se como tal, em relativas melhores condições de trabalho e vida. No seu 
nível superior, mais pelas disposições que sugere do que pelo saber que transfere 
a escola rural participa da preparação do ânimo e da adequação da saída do 
jovem rural em direção ao emprego (ou subemprego) na cidade. 

 

Ainda de acordo com Brandão (1999), é neste território de mínimos escolares e de ínfimos 

defeitos diferenciais, tão comuns a todo o sistema escolar rural no Brasil, que a escola, de modo 

mais adequadamente ambivalente, revela a sua carência e o seu poder. 

Assim, a LDBEN 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional é 

implementada a partir da concepção de uma educação para todos, com consolidação e 

compromisso do Estado e da sociedade brasileira, quando políticas educacionais significativas 

são aprovadas a partir da Constituição de 1988. Neste momento, alcança-se o reconhecimento da 

singularidade e diversidade do campo com adequação de suas especificidades. 

O artigo 28 da LDB 9.394/96 estabelece: 

Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino 
promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da 
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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. 
 

Percebe-se que este avanço na legislação no que se refere à oferta de educação para a 

população rural foi o resultado da articulação dos movimentos sociais e do acúmulo das várias 

experiências existentes.  

As discussões específicas sobre a educação no campo iniciam-se com as propostas em 

1997 na realização do Encontro Nacional de Educadores e Educadoras da Reforma Agrária – 

ENERA, sendo que as Diretrizes Operacionais para Educação Básica das Escolas do Campo 

foram originadas da Conferência Nacional “Por uma Educação Básica no Campo”, ocorrida em 

1998, na cidade goiana de Luziânia, considerando-se um importante avanço.  

O desafio do I ENERA baseava-se em pensar a educação pública para os povos do 

campo, considerando o seu contexto e aspectos como a maneira de conceber o espaço, o tempo, 

as questões familiares, o meio ambiente, entre outros. 

Em 2002, todo esse movimento e articulação das entidades pela educação do campo, 

contribuíram para a aprovação do Conselho Nacional de Educação, das Diretrizes Operacionais 

para a Educação Básica nas Escolas do Campo, pela Câmara de Educação Básica. 

Dessa forma, de acordo com estas Diretrizes a identidade da Escola do Campo é  

definida pela sua vinculação às questões inerentes à sua realidade, ancorando-se 
na temporalidade e saberes próprios dos estudantes, na memória coletiva que 
sinaliza futuros, na rede de ciência e tecnologia disponível na sociedade e nos 
movimentos sociais em defesa de projetos que associem as soluções exigidas por 
essas questões à qualidade social da vida coletiva no país. (DIRETRIZES, Art. 2º, 
Parágrafo único).  

 

De acordo com Caldart (2002), foram colocadas em prática as reflexões e práticas 

pedagógicas possíveis para o meio rural, durante o I ENERA. Foi utilizada uma nova perspectiva 

de pensar a Educação do Campo com as discussões descentralizadas aos estados e municípios. 

Em agosto de 2004, em continuidade a I Conferência, foi realizada a II Conferência 

Nacional Por Uma Educação do Campo, com mais de mil participantes onde foram representados: 

Movimentos Sociais, Movimento Sindical e Organizações Sociais de 
Trabalhadores e Trabalhadoras do Campo e da Educação; Universidades, ONGs 
e Centros Familiares de Formação por Alternância; secretarias estaduais e 
municipais de educação e outros órgãos de gestão pública com atuação vinculada 
à educação e ao campo; trabalhadores e trabalhadoras do campo, educadoras e 
educadores, educandas e educandos de comunidades camponesas, ribeirinhas, 
pesqueiras e extrativistas, de assalariados, quilombolas e povos indígenas. 
(Documento Final da II Conferência). 
 

Desse modo, a II Conferência deu continuidade, de forma ampla, ao debate sobre a 

Educação do Campo e a participação de movimentos e organizações sociais comprometidos com 

esta construção. Assim, esta breve trajetória da educação do campo no Brasil, revela que, 
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historicamente, a política educacional brasileira não priorizou e nem contemplou as necessidades 

e a realidade dos povos do campo, de acordo com afirmação do próprio MEC:  

Constata-se, portanto, que não houve historicamente empenho do Poder Público 
para implantar um sistema educacional adequado às necessidades das 
populações do campo. O Estado brasileiro omitiu-se: (1) na formulação de 
diretrizes políticas e pedagógicas específicas para as escolas do campo; (2) na 
dotação financeira que possibilitasse a institucionalização e manutenção de uma 
escola com qualidade; (3) na implementação de uma política efetiva de formação 
inicial e continuada e de valorização da carreira docente no campo. (MEC, 
SECAD, 2005) 
 

É perceptível a lentidão a qual contribuiu para que as políticas de direito não alcançassem 

proporções significativas e se efetivassem concretamente nas escolas do campo de toda a 

sociedade brasileira. 

Com a criação da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade – 

SECAD, em 2004, criou-se também a Coordenação Geral da Educação do Campo, que trouxe a 

inclusão de uma instância na estrutura federal com a responsabilidade primordial do atendimento 

das demandas do campo. 

Neste aspecto, o governo federal realizou algumas iniciativas com relação à representação 

das identidades da escola do campo, como os programas, as ações e os projetos de atendimento 

escolar, idealizados pelo SECAD, nos quais se destacam:  

- Programa de Apoio à Formação Superior: Licenciatura em Educação do Campo –

Procampo - apoia a implementação de cursos regulares de licenciatura em educação do campo 

nas instituições públicas de ensino superior de todo o país, voltados especificamente para a 

formação de educadores para a docência nos anos finais do ensino fundamental e ensino médio 

nas escolas rurais. 

- Programa Escola Ativa - busca melhorar a qualidade do desempenho escolar em classes 

multisseriadas nas escolas do campo, tendo entre as principais estratégias, capacitar professores 

e implantar recursos pedagógicos nas escolas, que estimulem a construção do conhecimento do 

aluno. 

- Pro Jovem Campo – Saberes da Terra - oferece qualificação profissional e escolarização 

aos jovens agricultores familiares de 18 a 29 anos que não concluíram o ensino fundamental, com 

o objetivo de desafiar as desigualdades educacionais existentes entre o campo e a cidade. 

Algumas questões são extremamente importantes e necessárias no processo de 

construção da educação do campo. . Nesse sentido, Caldart (2004) chama a atenção para os 

desafios que perpassam as políticas de financiamento, a formação de educadores e a produção 

de materiais didáticos e salienta: 

Não se trata de “inventar” um ideário para a Educação do Campo; isso não 
repercutiria na realidade concreta. O grande desafio é abstrair das experiências e 
dos debates, um conjunto de ideias que possam orientar o pensar sobre a prática 
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de educação da classe trabalhadora do campo; e, sobretudo, que possam orientar 
e projetar outras práticas e políticas de educação. CALDART (2004, p. 16). 
 

O MEC – Ministério da Educação, durante o governo do Presidente Luís Inácio Lula da 

Silva, propôs a construção de uma política nacional de educação do campo, a partir do diálogo 

com as demais esferas da gestão do Estado e com os movimentos e organizações sociais do 

campo brasileiro. Os eixos orientadores dessa política em construção seriam: a diversidade 

étnico-cultural como valor; o reconhecimento do direito à diferença e a promoção da cidadania 

(BRASIL, 2006), com destaque à construção de uma base epistemológica que busque a 

superação da dicotomia campo-cidade. Essas ações objetivariam o fortalecimento e apoio à 

pesquisa de base que tenham como temática as questões que envolvem o campo, como a 

educação, a segurança alimentar, o desenvolvimento sustentável, a agroecologia, entre outros. 

 
 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando as possibilidades de análise sobre a relação campo-cidade no Brasil, foi 

possível analisar neste artigo, baseando-se em revisão bibliográfica e em algumas reflexões 

teóricas, a importância dessa conexão com a intensificação de suas relações de 

complementaridade, reafirmando as particularidades que as distinguem e as mantêm. Esses 

aspectos são claramente observados quando se analisa o histórico da Educação do Campo no 

Brasil contemporâneo, o percurso de sua construção, os debates e conflitos de ideias, os 

movimentos sociais e as políticas públicas.    

Mesmo com os avanços das legislações voltadas à educação do campo ainda é precária a 

situação da realidade das escolas campesinas. É necessário construir uma educação do campo 

que ultrapasse a prescrição da Constituição brasileira, da Lei de Diretrizes e Bases, tanto quanto 

os decretos recentes, com o objetivo de se concretizar as ações envolvendo as práticas 

educativas do cotidiano e as experiências vivenciadas da população do campo nas diversas 

localidades do território nacional. 
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