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1. A trajetória por outra educação e sociedade: origem, desenvolvimento e 

fundamentos da Educação do Campo 

 

A origem do Movimento por uma Educação do Campo é 1997, com o I 

Encontro Nacional dos Educadores da Reforma Agrária. Após este evento, 

realizado pelo MST, iniciaram-se os diálogos de preparação da I Conferência 

Nacional por uma Educação Básica do Campo, realizada no ano seguinte, 

ampliando a discussão sobre a educação no meio rural do Brasil. Nesse mesmo 

contexto de desafios, o governo federal instituiu o Programa Nacional de 

Educação e Reforma Agrária (Pronera), em 1998. 

A nomenclatura Educação do Campo foi concebida em 2002, no 

conjunto dos diálogos em torno da promulgação das Diretrizes Operacionais para 

a Educação Básica nas Escolas do Campo. Tal expressão amplia o termo 

utilizado desde 1998, com a I Conferência Nacional por uma Educação Básica do 

Campo, compreendendo a educação de modo amplo, abarcando processos 

sociais, sua relação com a cultura, modos de produção da vida, formação para o 

trabalho, além da esfera estritamente escolar. Em 2004, a II Conferência 

Nacional por uma Educação do Campo adotou essa denominação. 

Fonte: elaborado pelos autores. 
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Ao longo desses 17 anos de trajetória, muitas foram as conquistas 

encampadas pelo Movimento que viabilizou e ampliou a articulação de 

diferentes  movimentos sociais e instituições em prol da Educação do Campo. 

No capítulo anterior, foram descritos marcos legais que, em seu conjunto, 

reconheceram demandas específicas e legitimaram condições para que a 

universalidade do direito à educação pudesse se efetivar. 

O marco inicial foi o Parecer n.36 de 2001, contendo as Diretrizes 

Operacionais para a Educação Básica das Escolas do Campo.  As Diretrizes 

foram regulamentadas por resolução, em 2002, complementadas em 2008. Outro 

marco que merece destaque é o Decreto nº 7.352, que legitimou, no final de 

2010, a Educação do Campo como política de Estado, adquirindo legalidade para 

além dos programas governamentais, sem garantias de continuidade 

(MEC/SECADI, 2012). 

No que tange aos Centros Familiares de Formação por Alternância 

(CEFFAS) – que incluem as Escolas Famílias Agrícolas (EFAs) e as Casas 

Familiares Rurais (CFRs) –, em 2006, houve o reconhecimento dos dias letivos 

das Alternâncias Educativas (Parecer CEB/CNE, nº1, 2006). Em 2012, as 

instituições comunitárias que atuavam na Educação do Campo foram 

contempladas com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação Básica (Fundeb) (BRASIL, 2012).  

Em 2009, tratando sobre o atendimento da alimentação escolar, a lei nº 

11.947 incentivou a aquisição de gêneros alimentícios produzidos no âmbito 

local, preferencialmente pela agricultura familiar (BRASIL, 2009).  Em 2014, 

dificultou-se o fechamento das escolas dos territórios rurais, com a exigência da 

manifestação do órgão normativo do respectivo sistema de ensino, que deverá 

considerar a justificativa apresentada pela Secretaria de Educação, a análise do 

diagnóstico do impacto da ação e a manifestação da comunidade escolar 

(BRASIL, 2014). 

Nessa caminhada de luta por direitos, conquistaram-se programas 

educacionais específicos para os sujeitos do campo. Dentre eles, destaca-se o 
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Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera) e o Programa de 

Apoio as Licenciaturas em Educação do Campo (Procampo).  

Nesse sentido, outro avanço do Movimento da Educação do Campo 

consistiu na inserção da temática com crescente mobilização de setores das 

universidades públicas do país em torno da questão. Ampliaram-se, ao longo 

desses 17 anos, as pesquisas sobre Educação do Campo, inclusive com a 

constituição de linhas de pesquisa em programas de mestrado e doutorado de 

algumas universidades. 

Apesar dos avanços registrados, o campo é território em disputa e muitas 

pautas de reivindicação ainda precisam ser consolidadas. O programa Nacional 

de Educação do Campo (Pronacampo), como afirmam Molina e Antunes-Rocha 

(2014), distanciou-se das propostas originárias da Educação do Campo ao 

incorporar “a concepção de formação profissional do modelo hegemônico da 

agricultura industrial, representando pelo Pronatec Campo”. Em meio as 

contradições, garantiu a ampliação de políticas de Formação de Educadores do 

Campo (MOLINA & ANTUNES-ROCHA, 2014, p. 20). 

O Movimento da Educação do Campo segue abrindo caminhos, ora em 

terrenos mais áridos, ora em solos extremamente férteis, plantando na esperança 

que gerações futuras saboreiem os frutos de outra sociedade. 

 

1.1. Dados da precariedade e desigualdade 

 

O cenário educacional no meio rural brasileiro nunca contemplou de 

modo satisfatório as especificidades dos povos do campo, apresentando índices 

de deficiência em diferentes aspectos. Sua oferta é insuficiente e precária, 

atendendo apenas os anos iniciais do ensino fundamental, de modo que, para 

cada duas dessas vagas, existe apenas uma nos anos finais do ensino 

fundamental. No que tange ao ensino médio, o gargalo é ainda maior: cada seis 

vagas dos anos finais do ensino fundamental correspondem a apenas uma do 

ensino médio (INEP/MEC, 2007). 
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Como afirmam Molina e Freitas (2011) essa desproporção na 

distribuição percentual das matrículas revela o afunilamento na oferta 

educacional no meio rural, dificultando o progresso escolar daqueles alunos que 

estariam almejando continuar os seus estudos em escolas localizadas nesses 

territórios. Tal desproporcionalidade tem diferentes consequências sobre a 

educação brasileira: anuncia o baixo índice de escolaridade dos povos do campo, 

caracterizam parte das deficiências da educação no meio rural e das 

desigualdades sociais, quando comparadas ao meio urbano.  

Segundo dados do INEP, menos da metade dos jovens de 15 a 17 anos 

estão cursando o ensino médio. Na área rural, o quadro é ainda mais crítico: 

pouco mais de um quinto dos jovens nessa faixa etária estão frequentando o 

ensino médio. Em comparação com o meio urbano, observa-se que a taxa de 

escolarização líquida no ensino médio (faixa etária entre 15 e 17 anos) é de 

30,5% na área rural contra 52% no meio urbano (INEP/MEC, 2007). No ensino 

superior (faixa etária entre 18 e 24 anos), o Brasil apresenta taxa de 15% para a 

população urbana contra apenas 3,2% na zona rural. Essas taxas revelam a baixa 

escolarização da população brasileira, de modo geral, mas que se intensifica e 

agrava no que tange às especificidades dos povos do campo (MOLINA & 

FREITAS, 2011). 

A população do campo revela os mais baixos índices em termos de 

acesso à escola, nivelamento série-idade, contingente de pessoas alfabetizadas e 

que concluíram o ensino fundamental e médio. A taxa de analfabetismo no 

campo, por exemplo, da população acima de 15 anos, é três vezes superior à do 

meio urbano (23,3% no meio rural, contra 7,6% na zona urbana).  A escolaridade 

média nessa mesma faixa etária é de 4,5 anos para moradores do campo, contra 

7,8 para a população urbana (MOLINA & FREITAS, 2011). 

O cenário da educação no campo revela ainda a baixa qualificação dos 

seus profissionais; dificuldade quanto ao deslocamento para as escolas e o 

referencial urbano nos currículos e modo de funcionamento da grande maioria 

dos estabelecimentos de ensino. A precariedade das escolas rurais apresenta-se 
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também em termos de infraestrutura, dos equipamentos e espaços pedagógicos: 

98% dos estudantes frequentam instituições sem laboratório de ciências; 92% 

estudam em escolas sem acesso à internet e 75% são atendidos em espaços sem 

biblioteca (INEP/MEC, 2007). 

Agravando todos esses fatores, observa-se o intenso fechamento das 

escolas em território rural. Em 2002, de acordo com o Censo Escolar, havia mais 

de 107.400 escolas no campo. Este número baixou para o entorno de 79.000 em 

2010. Essas e outras estatísticas oficiais confirmam a necessidade de se 

implementar políticas públicas educacionais que atendam, de fato, os moradores 

do campo e garantam seus direitos à educação (FERREIRA & BRANDÃO, 

2015).  

 

Aliado ao grave problema da abrupta redução do número de escolas, 

um dos grandes desafios enfrentados no âmbito do direito à educação 

no campo é garantir a oferta e criar condições de permanência das 

crianças na escola. E, entre as principais condições, encontra-se a 

situação socioeconômica de seus pais e familiares. Manter as crianças 

nos processos educativos por longos períodos, implica garantir a 

família o acesso à terra e aos recursos naturais, a partir dos quais os 

camponeses sobrevivem. [...] Diferentes pesquisas comprovam o 

aumento dos níveis de escolarização das crianças que moram nos 

assentamentos de reforma agrária, quando comparadas aos filhos dos 

trabalhadores rurais obrigados a constantes migrações, impondo as 

crianças e jovens dessas famílias trajetórias escolares descontínuas e 

irregulares (MOLINA & FREITAS, 2015, p. 30). 

 

A par de todo este contexto educacional no meio rural brasileiro, o 

Movimento de Educação do Campo se insere de modo específico nas lutas pelo 

direito à educação pública, gratuita e de qualidade no país, pautando as demandas 

próprias dos povos do campo, dando visibilidade e fortalecendo seus modos de 

produção de vida, em processos de resistência e emancipação. 

 

1.2. Princípios fundantes da Educação do Campo 

 

O Movimento da Educação do Campo põe em questão o abandono das 

escolas rurais pelo Estado. A partir de suas práticas e lutas, vai 

construindo, simultaneamente ao seu desenvolvimento, a nova 

concepção de escola. O movimento desencadeado pelos sujeitos 
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coletivos de direito do campo interroga a tradicional escola rural na 

sua forma de ensinar, de lidar com o conhecimento, de tratar as 

relações sociais e de recusar vínculos com a comunidade que está ao 

seu redor (MOLINA & FREITAS, 2011, p. 20). 
 

Gestada a partir das organizações e dos movimentos sociais do campo, a 

Educação do Campo articula-se às lutas pela terra, reivindicando o direito a 

educação pensada a partir do contexto do campo, com a participação dos seus 

sujeitos, vinculada à sua forma de vida, sua organização do trabalho, relação com 

o tempo, valores, saberes, memórias, enfim, considerando sua cultura específica 

e suas necessidades humanas e sociais. O “avanço na garantia do direito à 

educação deve se dar vinculado à garantia do direito à terra, ao trabalho  e à 

justiça social” (MOLINA & FREITAS, 2011, p.21). 

O Movimento Nacional de Educação do Campo denuncia o descaso com 

a educação pública no país, que se vincula ao projeto dominante de sociedade, 

articulado com os atuais modos de produção capitalista, que promovem a 

crescente e indiscriminada industrialização dos processos de produção no campo, 

favorecendo os latifúndios e a acentuação das desigualdades sociais, exacerbando 

a violência e criminalizando os movimentos sociais populares. Ao denunciar esse 

estado de coisas, o Movimento da Educação do Campo coaduna com projeto 

educacional e societário de sentido contra-hegemônico para o Brasil. 

 

Atribui-se à Educação do Campo o desafio de se conceber e 

desenvolver a formação contra- hegemônica, ou seja, de formular e 

executar o projeto de educação integrado ao projeto político de 

transformação social liderado  pela classe trabalhadora, o que  exige a 

formação integral dos trabalhadores do campo, no sentido de 

promover simultaneamente a transformação do mundo e a 

autotransformação humana (MOLINA & FREITAS, 2011, p.24). 
 

A Educação do Campo é protagonizada pelos trabalhadores do campo, 

visibilizando suas vozes e anseios, por muito tempo silenciados. O trabalho é 

concebido como princípio educativo, sendo, portanto, imprescindível a 

transformação do atual modelo de desenvolvimento, que sempre privilegiou os 

interesses da minoria detentora de grandes propriedades de terra no Brasil. O 
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modelo de desenvolvimento almejado vincula-se ao projeto  de educação para os 

trabalhadores, apontando a necessidade de construção  de outro projeto de nação. 

A chamada Educação do Campo surge com a luta pela terra, pelo direito 

à permanência dos povos no campo, com a educação de qualidade que dialogue 

com a realidade local. Opõe-se a denominada Educação Rural, em vigência na 

maioria dos estabelecimentos de ensino no interior do Brasil. Contrapõe-se aos 

valores hegemônicos lá propagados, que reproduzem a sociedade capitalista, 

individualista e competitiva, com concentração fundiária e de renda, valorizando 

a exploração do ser humano, hierarquizando-os e diminuindo as pessoas e a 

cultura do campo em prol da cidade. 

A Educação do Campo assume os princípios da Educação Popular, com 

bases dialógicas, reconhecendo a validade dos diferentes saberes. Pauta-se na 

formação humana integral, omnilateral, considerando as diferentes 

potencialidades dos seres humanos. Entende a educação ligada à vida, à cultura e 

reconhece os diferentes espaços formativos, que não se restringem ao 

estabelecimento escolar. Concebe educação de modo coletivo, comunitário, 

visando à consciência crítica, articulada com a transformação social. 

Ao dialogar com as questões da sociedade, a Educação do Campo pauta 

novo modelo de desenvolvimento para o país, valorizando a agricultura familiar, 

com produção diversificada de gêneros alimentícios e a soberania alimentar.  

Opõe-se ao agronegócio e aos grandes latifúndios monocultores, que se mantêm 

às custas do uso intensivo e indiscriminado  de agrotóxicos, promovendo o 

empobrecimento dos solos e a perda da biodiversidade. Nesse sentido, defende a 

autonomia e solidariedade por parte dos agricultores para conservação e troca de 

sementes, incentivando os bancos de armazenamento e as feiras de troca. 

Defende a Agroecologia, visando a agricultura integrada ao meio, 

utilizando os recursos naturais locais e causando  o mínimo de impacto. Valoriza 

a cultura local, os modos tradicionais de produção e aproveitamento dos recursos, 

as relações dos povos do campo com a terra, a água e a natureza. Povos do 

campo são os trabalhadores assalariados rurais, acampados e assentados de 
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reforma agrária, quilombolas, ribeirinhos, extrativistas, povos da floresta, 

caiçaras, caboclos, pescadores artesanais, quebradeiras de coco e outros que 

produzem suas condições materiais de existência a partir do trabalho no meio 

rural. 

A expressão Educação do Campo abarca, portanto, proposta específica 

de educação e sociedade, propondo outro modelo de desenvolvimento. Pauta a 

escola e a formação humana com princípios e fundamentos que a embasam e 

diferenciam de outras propostas de educação existentes e em vigência no meio 

rural e urbano brasileiro. Tais princípios se somam, complementam-se, dando 

consistência a esta proposta de educação diferenciada e que visa o enraizamento 

de direitos das populações do campo. 

 

1.3. O direito à terra e à reforma agrária 

 

A Educação do Campo surgiu com os movimentos sociais do campo, 

atrelada à luta por terra e reforma agrária no país. O direito à terra implica na 

garantia do direito à vida digna para as famílias agrícolas, uma vez que lhes 

garante local de moradia e trabalho próprio para produzir e manter-se, livre da 

subjugação patronal, entre outras imposições advindas dessas relações 

trabalhistas, como a venda da mão de obra. A reforma agrária, por sua vez, opõe-

se à concentração fundiária, defendendo também a democratização do acesso à 

terra. 

 

Tipos de reforma agrária 

 

 Stédile (2012) aponta diferentes tipos de reforma agrária: 

 

 Reforma agrária clássica – Realizada por meio de programas de governo, durante 

o processo de industrialização, com desapropriação e distribuição massiva de 

terras, garantindo mercado interno da indústria. Tais reformas se iniciaram em 
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meados do século XIX, em países industrializados da Europa Ocidental e se 

estenderam até o período após a Segunda Guerra Mundial. 

 Reforma agrária anticolonial – Desenvolvida no processo de independência 

política das colônias, na América Latina. Constituem exemplos o Haiti, a partir 

de 1804; o Paraguai, durante o governo republicano de José Garpar de Francia 

(1811 a 1816); e o Uruguai, em 1811, durante o governo de José Artigas. 

 Reforma agrária radical – Como ocorreu na Revolução Mexicana, no período de 

1910 a 1920, e na Revolução Popular na Bolívia, em 1952. Caracteriza-se pela 

erradicação do latifúndio no contexto de revoltas populares, sem necessidade de 

criação de leis pelo Estado. 

 Reforma agrária popular – Consiste na distribuição massiva de terras a 

camponeses, no contexto de processos de mudança de governo, mediante acordos 

e alianças com a população camponesa e resulta em leis e ações do Estado. São 

exemplos o processo da Revolução Chinesa, entre 1930 e 1950; o Egito, nas 

margens  do Rio Nilo, durante o governo de Nasser, em 1950, e a Revolução 

Sandinista, na Nicarágua, entre 1979 e 1989. 

 Reforma agrária parcial – Realizada por governos com presença das oligarquias 

rurais, ao longo do século XX, não apresenta um caráter amplo e massivo. Como 

exemplo, apontamos diversas experiências ocorridas na América Latina, no 

período de 1964 a 1970. 

 Reforma agrária de liberação nacional – Ocorreu em países africanos, a partir da 

década de 1960, durante o processo de luta pela independência e descolonização, 

com o apoderamento sobre as terras de “propriedade” dos colonos europeus, pela 

maioria dos governos vitoriosos. 

 Reforma agrária socialista – Realizada em diversos países no contexto de 

processos revolucionários, associada à superação do modelo capitalista, com a 

construção do modo de produção socialista. O exemplo mais conhecido ocorreu 

na Rússia, no governo de Josef Stalin, entre 1924 e 1953. 
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No Brasil, a concentração fundiária particular mantém-se imposta desde 

a colonização européia, realizada pelos portugueses. Para Stédile (2012), no país 

ainda não houve reforma agrária, considerando a democratização ao acesso a 

terra, dada os irrisórios números de distribuição via assentamentos e a intensa 

concentração fundiária que prevalece. 

Em oposição aos grandes latifúndios e propriedades improdutivas, a 

conquista da terra como local de moradia e trabalho, de produção material de 

sobrevivência, implica em diferentes questões para os povos do campo. 

Inicialmente, o direito a plantar na própria terra atribui autonomia para a família 

agricultora, desde a produção cultural, seus valores, modos de vida, até as 

especificidades sobre o tipo de cultivo. 

Segundo Carvalho e Costa (2012), os camponeses instauraram, na 

formação social brasileira, em situações diversas e singulares, mediante 

resistências de intensidades variadas, forma de acesso livre e autônomo aos 

recursos da terra, da floresta e das águas, cuja legitimidade é por eles reafirmada 

no tempo. 

Importante argumento contrário à posse privativa e à venda desses 

recursos naturais é o de que eles não foram produzidos por ninguém. Educar para 

e com a reforma agrária significa, na prática, exercício de justiça e igualdade 

social; é legitimar direitos básicos de moradia e trabalho; de colher o que se 

planta, de apropriar-se da colheita, fazer planos para ela e para a própria vida; o 

direito a vida digna e autônoma. 

 

 1.4. Valorização da agricultura familiar camponesa 

 

O campesinato, quando detentor da propriedade rural, tem modo 

específico de produzir. Familiares, filhos e filhas de camponeses são inseridos no 

processo de produção. A cultura comunitária apresenta-se em parcerias variadas, 

solidariedade com trocas de dias de serviço, partilhas de sementes, doações de 

produtos, celebrações, festividades. Na propriedade, há produção diversificada. 
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Além da variedade de cultivos, há o beneficiamento primário de produtos e a 

presença de artesanatos.  

A agricultura camponesa volta a sua produção para o consumo local e o 

mercado interno. Fixa o homem no campo, garantindo-lhe trabalho nas próprias 

terras. A propriedade familiar agricultora garante aos camponeses a liberdade de 

atuarem conforme seus princípios e os libertam das relações de exploração 

patronal-capitalista (CARVALHO & COSTA, 2012). 

Ploeg (2005) aponta dez qualidades da agricultura familiar conforme 

esquema abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ploeg (2005). 

 

A agricultura familiar se efetiva na própria residência, local de moradia e 

pertencimento da família agricultora. O estabelecimento familiar é também o lar. 

Ali se cria nexo de ligação intrínseco entre a família e o estabelecimento: a 

família pensa a propriedade; administra seus limites e potencialidades; investe no 

estabelecimento; emprega sua mão de obra; constrói seus projetos e vislumbra o 



64 

 

futuro. É no estabelecimento familiar que a família investe a maior parte da sua 

força de trabalho. É por meio da dedicação, da paixão e do trabalho duro da 

família que o estabelecimento se desenvolve e a qualidade de vida é aprimorada 

(PLOEG, 2005, p.8). 

No estabelecimento familiar, vincula-se o aprendizado passado entre as 

gerações, experiências são trocadas, conhecimentos são produzidos e 

transmitidos. Conecta-se passado, presente e futuro, com o trabalho em prol das 

gerações vindouras e do bem-estar da família. Conecta-se também a cultura do 

entorno, sendo a família parte da comunidade mais ampla que vivencia, preserva 

valores culturais próprios e é portadora dos códigos culturais da comunidade. 

Esse modo próprio de viver e produzir integra-se à paisagem rural. No 

estabelecimento familiar, pode-se produzir com a natureza, utilizando-se, 

racional e sustentavelmente os recursos do meio, valendo-se de processos 

produtivos ecologicamente equilibrados, preservando o ambiente local e a beleza 

das paisagens. A agricultura familiar, ao trabalhar com a natureza do seu entorno, 

contribui localmente com a conservação da biodiversidade e com a luta contra as 

mudanças climáticas globais. Segundo Altieri (2012): 

 

Enquanto a agricultura industrial contribui diretamente para a 

mudança do clima, ao emitir nada menos que um terço do total dos 

principais gases do efeito estufa – dióxido de carbono (CO2), Metano 

(CH4), e óxido nitroso (N2O) -, as pequenas propriedades orgânicas 

diversificadas têm o efeito oposto, pois aumentam o sequestro de 

carbono nos solos. […]. Outras contribuições dos pequenos produtores 

para melhorar o clima advêm do fato de que a maioria deles usa 

menos combustíveis fósseis em comparação com a agricultura 

convencional, principalmente devido à redução no uso de fertilizantes 

e agrotóxicos (ALTIERI, 2012, p.376). 

 

Os camponeses detêm conhecimentos específicos, com controle sobre os 

principais recursos que utilizam na propriedade, modos de utilizá-los e a 

combinação entre eles: terra, água, sementes, cultivos, materiais genéticos, 

adubos, animais, espaços físicos, ferramentas, maquinários, acesso ao mercado, 

integração na vida comunitária e participação em cooperativas, entre outros. 
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Esses recursos são utilizados não como garantia de lucro, mas como 

fonte de vida. Isso porque é o estabelecimento familiar que provê renda e 

nutrição à família agricultora.  A maior parte dos alimentos por ela consumidos, 

em alguns casos a totalidade, provém da própria propriedade ou da comunidade. 

O estabelecimento familiar é parte integrante e ativa da economia rural, seja pela 

presença da família como consumidora nos comércios da comunidade, seja pela 

sua participação nas atividades econômicas locais. De acordo com Ploeg (2005): 

 

A agricultura familiar carrega a promessa  de criar práticas agrícolas 

altamente produtivas, sustentáveis, simples, flexíveis, inovadoras e 

dinâmicas. Tendo em conta todas essas características, a agricultura 

familiar pode contribuir significativamente com a soberania alimentar 

e nutricional. Pode fortalecer o desenvolvimento econômico de 

diversas maneiras, criando empregos e gerando renda. Pode elevar o 

grau de resiliência econômica, ecológica e social das comunidades 

rurais. Pode também gerar postos de trabalho atrativos para grande 

parte da sociedade, assim contribuindo consideravelmente com a 

emancipação de suas parcelas mais oprimidas. A agricultura familiar 

pode ainda favorecer a manutenção de belas paisagens e da 

biodiversidade (PLOEG, 2005, p.11). 
 

Altieri (2012) resume em 5 as razões para se valorizar a agricultura 

familiar camponesa, ressaltando-a como: 1. chave para a segurança alimentar 

mundial; 2. produtivas e conservadoras dos recursos naturais; 3. com produção 

diversificada, com modelos de sustentabilidade, 4. rica em sua 

agrobiodiversidade e livre de Organismos Geneticamente Modificados; 5. 

favorecendo o esfriamento do clima do planeta. 

 

1.5. Soberania alimentar 

 

Ao longo do século XX, a problemática alimentar ganhou contornos 

específicos em diferentes momentos, gerando o reconhecimento da gravidade da 

fome e subnutrição no planeta, que atinge milhões de seres humanos, e a 

mobilização de organizações internacionais em torno da questão. Na década de 

1990, surgiram os conceitos de Segurança Alimentar e, posteriormente, da 
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Soberania Alimentar, que se contrapõem ao primeiro, trazendo importantes 

perspectivas sobre o direito à alimentação e o dever da produção sustentável. 

Chonchol (2005) aponta dois fatores aparentemente independentes que, 

na década de 1930, incidiram sobre essa temática.  O primeiro foi a crise dos 

excedentes da produção agrícola dos países industrializados, impossíveis de 

serem colocados no mercado. O segundo adveio dos conhecimentos científicos 

sobre a biologia humana e o problema da desnutrição, permitindo a tomada de 

consciência sobre o fenômeno da subalimentação. Nesse período, enquanto os 

nutricionistas alertavam sobre a necessidade de aumentar as disponibilidades 

alimentícias, os economistas recomendavam a redução da produção agrícola para 

solucionar o problema dos excedentes. 

Tal paradoxo, denunciado por Stanley-Beuce, ex-primeiro-ministro da 

Austrália, diante da Sociedade das Nações, conduziu à instalação de uma 

comissão para estudar as relações entre agricultura, nutrição, saúde e economia. 

Os trabalhos dessa comissão foram interrompidos com a Segunda Guerra 

Mundial. Em 1945, o presidente Roosevelt, dos Estados Unidos (EUA), 

convocou reunião da Organização das Nações Unidas (ONU) para tratar de 

agricultura e alimentação. Dessa reunião, que contou com representantes de 44 

países, surgiu a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura 

(FAO) (CHONCHOL, 2005). 

Somente na década de 1950, os níveis de produção agrícola recuperaram 

os valores do período anterior às guerras. Os excedentes nos EUA voltaram a 

assustar a economia do país, enquanto países do Extremo Oriente conviviam com 

a fome. 

Em 1954, a FAO propõe eliminar os excedentes, destinando-os, 

mediante a Organização de Doações Alimentares, aos países que têm déficit de 

alimentos. Da mesma forma, os EUA, nesse mesmo ano, aprovam a lei que 

estabelece as condições de ajuda alimentar com seus excedentes. Posteriormente, 

essa ajuda é substituída por contratos comerciais (CHONCHOL, 2005). 
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Nesse período, as teses de Josué de Castro, primeiro secretário geral da 

FAO, apontavam a fome e a desnutrição não como causa natural, mas decorrente 

das relações sociais, de produção e distribuição de alimentos que os homens 

estabelecem entre si. Nas duas décadas seguintes, 1960 e 1970, o governo dos 

EUA introduziu no debate e difundiu a tese da baixa produtividade física da 

lavoura como responsável pelo problema da fome. E apresentou como solução o 

pacote tecnológico conhecido como a Revolução Verde. 

A Revolução Verde prometia superar o problema da baixa capacidade 

produtiva das lavouras por meio de conjunto de técnicas combinadas, que 

incluíam o uso intensivo de adubos e fertilizantes químicos, pesticidas para o 

controle das pragas, além de maquinários específicos. Garantia a alta 

produtividade com mínimas perdas e apresentava-se como a solução da fome no 

planeta. 

Nessa década de 1970, a fome atingia aproximadamente 60 milhões de 

pessoas em todo o mundo. Passadas quatro décadas do desenvolvimento da 

Revolução Verde, a fome aumentou dez vezes. O que se pode constatar, de fato, 

é que as tecnologias agrícolas da Revolução Verde foram, antes de tudo, forma 

com que as empresas norte-americanas difundiram e venderam, em todo o 

mundo, suas máquinas, seus adubos  e seus venenos  agrícolas. Menos do que 

equacionar o problema da fome e da desnutrição, o resultado principal da 

Revolução Verde foi a mais intensa concentração da propriedade da terra e da 

produção, que ampliou o êxodo rural e as migrações entre países, ocasionando 

maior empobrecimento dos camponeses e mais fome em todo o mundo. Nesse 

processo, poucas e grandes empresas transnacionais norte-americanas se 

transformaram em grandes grupos internacionais oligopolistas, controlando a 

oferta de insumos para a agricultura, a produção agrícola e o comércio dos 

alimentos (STËDILE & CARVALHO, 2012). 

A década de 1990 trouxe consigo o conceito de Segurança Alimentar 

que, inicialmente, visava garantir o direito humano à alimentação. Entretanto, 

nos jogos políticos dos interesses econômico-capitalistas, o conceito associava a 
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garantia desse direito à condição de aquisição dos alimentos, sendo necessário 

que os governos implementassem políticas públicas  capazes  de  possibilitar 

geração de renda para a população  e/ou a aquisição subsidiada dos alimentos. 

Em 1996, por ocasião da Cúpula Mundial sobre a Alimentação (CMA), realizada 

pela FAO, em Roma, a Via Campesina Internacional introduziu o conceito de 

Soberania Alimentar, afirmando “o direito de toda pessoa a ter acesso a 

alimentos sadios e nutritivos, em consonância com o direito a alimentação 

apropriada e com o direito fundamental a não passar fome” (STÉDILE & 

CARVALHO, 2012, p.720). Inicialmente, pressupôs-se com esse conceito, que o 

alimento é direito humano e não mercadoria.  A evolução da compreensão 

caminhou no sentido da garantia do direito à população de produzir o próprio 

alimento, de modo sustentável. 

Adentrando no século XXI, em 2007, o Fórum Mundial pela Soberania 

Alimentar, realizado em Mali, gerou como documento final a Declaração de 

Nyéléni, aprimorando o conceito de soberania alimentar com o seguinte texto: 

 

A soberania alimentar é direito dos povos a alimentos nutritivos e 

culturalmente adequados, acessíveis, produzidos de forma sustentável 

e ecológica, e seu direito de decidir seu próprio sistema alimentício e 

produtivo. Isso coloca aqueles que produzem, distribuem e consomem 

alimentos no coração dos sistemas e políticas alimentares, por cima 

das exigências dos mercados e das empresas (DECLARAÇÃO DE 

NYÉLÉNI, 2007). 
 

O conceito de Soberania Alimentar, ao conceber a produção e 

distribuição de alimentos como direito e parte da soberania de um povo, elevou o 

direito à alimentação acima das vontades políticas, dos interesses econômicos, 

das empresas multinacionais ou de práticas conjunturais de qualquer governo e 

superou a tese do livre comércio como única forma de garantir a segurança 

alimentar do planeta.  A Soberania Alimentar apresenta-se como princípio ético 

de vida. 
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1.6. Agroecologia 

 

A palavra Agroecologia foi utilizada pela primeira vez em 1930, 

significando ecologia aplicada à agricultura, associando práticas ecológicas à 

produção agrícola. Foi, inicialmente, concebida como disciplina que se ocupava 

do estudo de agroecossistemas. Na década de 1980, a partir da contribuição de 

trabalhos, como os de Miguel Altieri e, posteriormente, Stephen Gliessman, o 

termo se popularizou (GUHUR & TONÁ, 2012). 

Como disciplina, a Agroecologia se ocupava de princípios ecológicos 

para o manejo de agroecossistemas produtivos, sustentáveis, apropriados 

culturalmente e economicamente viáveis. Visava ao aproveitamento consciente 

dos recursos naturais, de modo a garantir sua conservação. Agroecossistema 

sempre constituiu um dos conceitos principais na Agroecologia. 

O agroecossistema é, em resumo, algum ecossistema artificializado pelas 

práticas humanas, por meio do conhecimento, da organização social, dos valores 

culturais e da tecnologia, de maneira que sua estrutura interna é construção 

social, produto da coevolução entre as sociedades humanas e a natureza 

(GUHUR & TONÁ, 2012). 

Com a evolução do conceito, a Agroecologia passou a compreender não 

somente as técnicas de manejo, o instrumental metodológico, mas também a 

práxis política, identitária, cultural e as relações sociais às quais se inserem os 

sujeitos do campo.  A Agroecologia exerce na integração de saberes e reconhece 

as populações camponesas como detentoras de saber legítimo, construído ao 

longo de gerações, envolvendo processos de tentativas e erros, selecionando e 

combinando os recursos locais.  

A Agroecologia se preocupa com a co-evolução entre os sistemas 

naturais e sociais, o ambiente e a cultura, com a responsabilidade dos seres 

humanos sobre essa co-evolução (GLISSMAN, 2000). Pauta, portanto, formas de 

ação social coletiva de produção e consumo, que se contrapõem ao atual modelo 

predatório de deterioração ecológica.  
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No Brasil, foi a partir de 1989, com a publicação do livro Agroecologia: 

as bases científicas da agricultura alternativa, de Miguel Altieri, o termo passou a 

ser adotado. No final da década de 1990 e início de 2000, o debate sobre a 

Agroecologia foi incorporado pelos movimentos sociais do campo. 

Atualmente, além de configurar-se como ciência e prática, a 

Agroecologia constitui-se como movimento. No Brasil, em 2002, foi realizado o 

I Encontro Nacional de Agroecologia e, nesse mesmo ano, foi fundada a 

Articulação Nacional de Agroecologia (ANA). Após o I Congresso Brasileiro de 

Agroecologia, realizado em 2003, fundou-se a Associação Brasileira de 

Agroecologia (ABA). 

 

1.7. Educação Popular 

 

A expressão Educação Popular foi cunhada na sociedade capitalista, 

dividida em classes sociais, e relaciona-se aos processos educativos gestados 

junto aos grupos populares oprimidos, trabalhadores expropriados de seus 

direitos. Seus princípios visam à conscientização das classes populares 

trabalhadora visando sua libertação das relações de opressão. 

A origem da concepção de Educação Popular, dessa forma, decorre do 

modo de produção da vida em sociedade no capitalismo, na América Latina, 

incluindo o Brasil, e emerge a partir da luta das classes populares ou dos 

trabalhadores mais empobrecidos na defesa de seus direitos. Dependendo da 

organização na qual se congregam, os trabalhadores chegam inclusive a defender 

e a lutar pela construção de nova ordem social (PALUDO, 2012). 

A Educação do Campo pauta-se nos princípios da Educação Popular, 

visando à formação integral do ser humano, com criticidade e dialogicidade. 

Busca a formação crítico-reflexiva sobre os problemas sociais, associada à luta 

pelos direitos e superação das situações de injustiça e opressão. Ao se discutir 

Educação Popular e Educação do Campo, é preciso reverenciar a Paulo Freire. 
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Paulo Freire é o principal referencial da abordagem sociocultural na 

educação brasileira. Identificando educação como prática de liberdade, propõe 

ação integrada na qual educador e educando se aventuram juntos na experiência 

de aprendizagem. O processo educativo se dá com relações democráticas e 

horizontais, com diálogo, respeito mútuo, ação conjunta e reconhecimento do 

saber do outro. Pronunciou, assim, a educação libertadora em oposição à 

bancária, na qual o educando se converte em ser passivo no processo de 

aprendizagem de conteúdos preestabelecidos e transmitidos de modo 

massificador. 

Freire concebe a educação como prática humanizadora, comprometida 

com a libertação, com ação e reflexão dos seres humanos sobre o mundo, com a 

finalidade de transformá-lo, e autonomia para a atuação social, numa 

democratização fundamental com participação de todas as pessoas em todos os 

níveis da sociedade. Como afirma Teixeira (2007): 

 

Freire assume o papel de educador-educando popular, de contribuinte 

ativo da construção de uma sociedade menos desigual e menos injusta. 

Uma educação para formar cidadãos integrais e não uma educação 

excludente (ou sem acesso efetivo) a escola como uma educação 

cidadã (Teixeira, 2007, p. 41). 

 

Segundo Freire, “aprender é uma descoberta criadora, com abertura ao 

risco e à aventura do ser, pois ensinando se aprende e aprendendo se ensina” 

(FREIRE, 1996, p.30). A educação se faz com relações horizontais, considerando 

o ser humano real, com diálogo que parte da interação com sua realidade: “(...) 

educador já não é aquele que apenas educa, mas o que, enquanto educa, é 

educado, em diálogo com o educando, que ao ser educado, também educa (...)” 

(FREIRE, 1977, p.90). 

Paulo Freire associa a educação à experiência vivida, ao trabalho, e a 

política. Compreende que os problemas da educação estão enraizados aos da 

sociedade. Propõe a educação problematizadora, na qual pensamento é ação 

reflexiva e transformadora sobre a realidade, em contraposição à educação 
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bancária, com conteúdos rígidos, preestabelecidos e impostos de forma 

hierárquica as/aos educandas/os. 

As propostas metodológicas da Educação do Campo vão ao encontro da 

Filosofia da Educação de Paulo Freire. Para Frigotto (2011), nenhum método 

pedagógico será efetivo se não atingir o mundo de preocupação, de necessidade e 

os saberes e experiências que as crianças, jovens e adultos trazem do aprendizado 

na vida para o espaço escolar. E no processo de crítica à atual hegemonia 

cultural, o desafio torna-se mais complexo. A sociedade é herdeira de cultura 

escravocrata, autoritária e repleta de preconceitos vinculados ao núcleo 

constituinte das sociedades de classe. 

 

1.8. Pesquisa como princípio formativo 

 

Consolidaram-se no Brasil, no início da década de 1960, diferentes 

movimentos, adquirindo, em conjunto, proporções nacionais, em torno da 

conscientização, politização e mobilização da população. Tais movimentos 

envolveram diversas organizações e setores sociais, por meio da cultura e 

Educação Popular, buscando a transformação da estrutura de classes e da 

desigualdade de poder característica da sociedade brasileira (MARQUES, 2012). 

Tratou-se de período que trouxe fortemente a marca da cultura popular 

para o âmbito da educação, sendo o seu conceito associado à consciência política 

e de classe, levando o homem a assumir posição de sujeito no processo histórico 

e de transformação social. A cultura popular, na década de 1960, fora assumida, 

ora como movimento, ora como instrumento de luta política em prol das classes 

populares, agregando diferentes setores e entidades político-sociais e culturais no 

Brasil (MARQUES, 2012).  

Esse é o cenário de desenvolvimento da pesquisa participante no Brasil, 

que se alinha ao conjunto de modelos de investigação social, originados em 

alguns países da América Latina, entre os anos de 1960 e 1980, e rapidamente 

difundido por todo o continente, agrupados sob diversas nomenclaturas, como 
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“pesquisa-ação”, “pesquisa participativa”, “investigação ação participativa”, 

entre outras. Como explicam Brandão & Borges (2007): 

 

Em sua maioria, elas serão postas em prática dentro de movimentos 

sociais populares emergentes ou se reconhecerão estando a serviço de 

tais movimentos. [...] Elas se originam e reelaboram diferentes 

fundamentos teóricos e diversos estilos de construção de modelos de 

conhecimento social através da pesquisa científica. Não existe na 

realidade modelo único ou metodologia científica própria a todas as 

abordagens da pesquisa participante. [...] Entre as suas diferentes 

alternativas, de modo geral, as pesquisas participantes alinham-se em 

projetos de envolvimento e mútuo compromisso de ações sociais de 

vocação popular (BRANDÃO & BORGES, 2007, p.53). 

 

As pesquisas participativas alinhavam-se com os propósitos desses 

movimentos sociais, associando processos de investigação e conhecimento da 

realidade com a práxis de sua transformação. As metodologias participativas de 

pesquisa efetivavam-se como “instrumentos pedagógicos e dialógicos de 

aprendizado partilhado. Possuem organicamente vocação educativa e, como tal, 

politicamente formadora” (BRANDÃO e BORGES, 2007, p.57). 

Segundo Freire (1990), educar compreende processo humanizante, 

social, político, ético, histórico, cultural. Seus estudos, bem como suas obras 

valorizavam aqueles encontrados à margem de uma vida digna, a fim de 

conscientizá-los a entender a situação em que viviam e agir sobre ela, de modo a 

alcançarem a liberdade. Por isso, integra, de forma indissociável, pesquisa e 

educação: 

 

Quanto mais, em uma tal forma de conceber  e praticar a pesquisa, os  

grupos  populares   vão  aprofundando,  como  sujeitos,  o  ato de 

conhecimento de si em suas relações  com a realidade, tanto mais vão 

superando o conhecimento anterior  em seus aspectos mais ingênuos. 

Deste modo, fazendo pesquisa, educo e estou me educando com os 

grupos populares [...] pesquisar e educar se identificam em um 

permanente e dinâmico movimento (FREIRE, 1990, p.36). 

 

O método da Pesquisa-ação, ao vincular em sua prática investigadora 

proposta de ação transformadora, buscando soluções concretas e coletivas aos 

problemas elencados pelos grupos sociais, conecta os compromissos sociais e 
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científicos (THIOLLENT, 2011). Santos (2010) ressalta a importância da 

Pesquisa-ação nos dias atuais, ao envolver as comunidades e organizações sociais 

na definição e execussão participativa de projetos de pesquisa em torno dos 

problemas concretos, cuja solução pode se beneficiar dos resultados da pesquisa. 

 

Os interesses sociais são articulados com os interesses científicos dos 

pesquisadores e a produção do conhecimento científico ocorre assim 

estreitamente ligada à satisfação de necessidades dos grupos sociais 

que não têm poder para pôr o conhecimento técnico e especializado ao 

seu serviço pela via mercantil (SANTOS, 2010, p.74-75). 
 

Como aprofundamento da Pesquisa-ação, Santos (2010) aponta Ecologia 

de Saberes, capaz de promover nova convivência ativa de saberes, no 

pressuposto de que todos eles, incluindo o saber científico, se podem enriquecer 

neste diálogo. Na pesquisa como princípio formativo o entrelaçamento entre 

teoria e prática considera os diferentes saberes presentes. 

 

1.9. O trabalho como princípio educativo 

 

A compreensão do trabalho como princípio educativo requer a 

desconstrução da noção de trabalho vigente com a lógica capitalista de produção. 

Na estrutura capitalista, o trabalho se associa à exploração da mão de obra 

trabalhadora com fins lucrativos; a força produtiva se torna mercadoria, objeto de 

trocas comerciais. Algumas pessoas trabalham para outras, exploradas, de modo 

não colaborativo e imprime-se a falsa ideia da separação entre pensamento 

(trabalho intelectual) e trabalho braçal, privilegiando o primeiro em detrimento 

do segundo (FRIGOTTO & CIAVATTA, 2012). 

Neste sistema, portanto, a educação que vigora por meio do trabalho 

reafirma valores individualistas, competitivos, de objetificação e exploração  

humana. Há o reforço da divisão entre os seres humanos; divide-se em 

hierarquias, com classificação em escalas de superiores e inferiores. Segrega-se o 

saber fazer de uma reflexão crítica sobre o valor (social, cultural e não apena 

financeiro) da obra realizada e do trabalho em si. 
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O entendimento do conceito de trabalho como princípio educativo 

requer, então, outra lógica. Compreende o trabalho como inerente ao ser humano 

e como meio de produção de vida e das relações sociais. Por meio do trabalho, as 

pessoas criam, recriam e transformam a natureza – natureza, aqui, entendida de 

modo amplo, abarcando o meio ambiente, como fonte de recursos materiais, e a 

natureza humana, pessoal e social. 

O trabalho é inerente ao humano. É por meio dele que o ser humano  age 

sobre  o meio, modificando-o  e construindo meios de sobrevivência. O caráter 

educativo, por sua vez, é inerente ao trabalho, pois ao transformar o seu meio, a 

mulher e o homem criam algo novo, aprendem com essa transformação e, de 

algum modo, se transformam também (FRIGOTTO & CIAVATTA, 2012). 

Toda e qualquer ação humana intencional sobre o mundo requer 

pensamento e gera reflexão. Mesmo sob as mais cruéis das circunstâncias, o 

trabalho propicia relações de aprendizagens. Tais aprendizagens se originam do 

trabalho em si (o ato transformador sobre o meio), das suas consequências e das 

relações sociais que, junto a ele, se processam. 

Inerente ao humano, o trabalho acontece nas diferentes faixas etárias. A 

criança trabalha quando brinca: empilha blocos, monta obstáculos, constrói 

brinquedos, varre casa, separa feijão, ajuda os pais, etc. E aprende enquanto 

brinca, com o próprio trabalho da brincadeira e observando os colegas de idade, 

as pessoas mais novas e as mais velhas, em interação social. 

O trabalho pertence a toda esfera da vida, que é social-comunitária, e não 

da ordem da exploração. Há trabalho na organização de festas; na elaboração de 

projetos; na escrita de uma carta, na sua entrega e leitura; na composição de 

alguma música ou poesia; na construção de artefatos; na feitura de bolos; na 

condução de veículos; no cuidado com um ferimento, com a terra, com as 

plantas, com os animais. Trabalho e educação estão intrinsecamente ligados. 

O ser humano não vive sozinho e trabalha em comunidade. Numa 

família ocidental, por exemplo, dinâmica e em constante transformação, como 

estão instituídas as relações de trabalho?  Quais os valores e concepções de 
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mundo transmitidos, reforçados e recriados por essas relações? O que ensina o 

trabalho do modelo capitalista? 

O trabalho pode ser alienante e embrutecedor, com vínculos de 

exploração, submissão, dominação e apropriação do produto e do excedente do 

tempo trabalhado pelo patronato, que obtém os lucros desse processo. É assim o 

trabalho nas sociedades capitalistas e de classe: dominante e alienador, 

degradante e mutilador da vida humana. De acordo com Molina e Freitas (2011): 

 

No caso da escola que adota o ponto de vista político da emancipação 

da classe trabalhadora, trata-se de ressignificar os valores da 

subordinação do trabalho ao capital, ou seja, ter o trabalho  como 

valor central – tanto no sentido ontológico, quanto  no sentido 

produtivo,  - enquanto atividade criativa pela qual o ser humano cria, 

dá sentido  e sustenta  a vida. Ensinar às crianças e aos jovens o 

sentido de transformar a natureza para satisfazer as necessidades 

humanas, compreendendo que nós produzimos a partir do próprio 

trabalho e, principalmente, ensinando a viver do próprio trabalho e 

não do trabalho alheio (MOLINA & FREITAS, 2011, p.26). 
 

Para efetivar o trabalho como princípio educativo humanizador é 

necessário, portanto, romper com a lógica produtivista, compartimentada e 

exploradora. Em seu lugar, deve-se cultivar relações trabalhistas e produtivas que 

dignificam o ser humano, conferindo-lhe autonomia, criticidade, prioridade sobre 

os processos de trabalho e os bens por ele produzidos. Relação entre trabalho e 

educação em todas as suas formas, em que se afirma o caráter formativo do 

trabalho e da educação como ação humanizadora mediante o desenvolvimento de 

todas as potencialidades do ser humano (FRIGOTTO & CIAVATTA, 2012, 

p.749). 

  

2. Desafios da transformação da escola rural em escola do campo e a 

organização do trabalho pedagógico 

 

Nossa escola pode ajudar a perceber a historicidade do cultivo da 

terra e da sociedade, o manuseio cuidadoso da terra – natureza para 

garantir mais vida, a educação ambiental, o aprendizado da 

paciência de semear e colher no tempo certo, o exercício da 

persistência diante dos entraves das intempéries e dos que se julgam 

senhores do tempo. Mas não fará isso apenas com discurso; terá que 


