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RESUMO 

 

Neste texto tecemos reflexões sobre três dos princípios da Educação do Campo: 

contextualização, interdisciplinaridade e ensino com pesquisa, na formação de professores 

que atuarão em escolas do campo. O objetivo principal desta pesquisa é refletir sobre a 

relação entre três princípios da Educação do Campo: contextualização, interdisciplinaridade e 

ensino com pesquisa. Como objetivos específicos: realizar pesquisa bibliográfica sobre três 

dos princípios da Educação do Campo: contextualização, interdisciplinaridade e ensino com 

pesquisa; estabelecer relações entre os três princípios na constituição da Educação do Campo. 

As reflexões aqui apresentadas são produto de pesquisa bibliográfica, a partir da análise de 

fontes secundárias que abordam o tema. As seguintes etapas foram cumpridas no 

desenvolvimento da pesquisa: escolha do tema; busca de fontes; formulação de problema; 

organização e leitura das fontes; escrita do texto. A base teórica principal é composta pelos 

escritos de Freire (1996, 2005), Arroyo (1999, 2004), Fazenda (2013), Reis (2005), Lima 

(2011), Caldart (2011, 2012). Concluímos que os princípios aqui estudados são essenciais 

para a construção de uma proposta específica de educação para o homem do campo, pois 

partem de sua realidade e conduzem à valorização cultural e à emancipação humana. 

 

Palavras-chave: Educação do Campo. Princípios. Contextualização. Interdisciplinaridade. 

Ensino com Pesquisa. 
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ABSTRACT 

 

In this text we make reflections on three of the principles of Countryside Education: 

contextualization, interdisciplinarity and teaching with research, in the training of teachers 

who will work in rural schools. The main objective of this research is to reflect on the 

relationship between three principles of Countryside Education: contextualization, 

interdisciplinarity and teaching with research. As specific objectives: to carry out 

bibliographic research on three of the principles of Countryside Education: contextualization, 

interdisciplinarity and teaching with research; to establish relations between the three 

principles in the constitution of Countryside Education. The reflections presented here are a 

product of bibliographical research, based on the analysis of secondary sources that approach 

the theme. The following steps were fulfilled in the research development: theme choice; 

search for sources; problem formulation; organization and reading of sources; writing the text. 

The main theoretical basis is composed by the writings of Freire (1996, 2005), Arroyo (1999, 

2004), Fazenda (2013), Reis (2005), Lima (2011), Caldart (2011, 2012). We conclude that the 

principles studied here are essential for the construction of a specific education proposal for 

the rural man, since they depart from their reality and lead to cultural valorization and human 

emancipation. 

 

Keywords: Countryside Education. Principles. Contextualization. Interdisciplinarity. 

Teaching with Research. 
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INTRODUÇÃO 

 

Por tratar-se de um curso recém-criado (2014) e por ter como princípios a formação de 

professores-pesquisadores, a interdisciplinaridade e a dimensão investigativa da realidade 

vinculada ao ensino, o Curso de Licenciatura em Educação do Campo/Ciências da Natureza 

necessita refletir constantemente sobre suas práticas para efetivar-se com base nesses 

princípios. A pesquisa aqui proposta tem como objetivo principal refletir sobre a relação entre 

três princípios da Educação do Campo: contextualização, interdisciplinaridade e ensino com 

pesquisa. Como objetivos específicos: realizar pesquisa bibliográfica sobre três princípios da 

Educação do Campo: contextualização, interdisciplinaridade e ensino com pesquisa e 

estabelecer relações entres os três princípios na constituição da Educação do Campo. 

 A escolha do objeto aconteceu considerando a relação da pesquisadora, proponente 

deste texto, com o curso. A atuação como aluna do curso e o conhecimento dos princípios da 

Educação do Campo causou-lhe inquietação pela forma como os professores abordam os 

conteúdos e como realizam suas práticas educativas, considerando a necessidade de uma 

educação, interdisciplinar, contextualizada e que utilize a pesquisa como prática pedagógica. 

Nesse sentido, a pesquisadora projetou seu olhar e a sua compreensão a partir da problemática 

a ser investigada, o que proporcionará a percepção de detalhes e uma melhor compreensão 

desses princípios e da forma como esses contribuem para o desenvolvimento das práticas dos 

professores, além de contribuir para sua formação. 

 As reflexões aqui apresentadas são produto de pesquisa bibliográfica, a partir da 

análise de fontes secundárias que abordam o tema. As seguintes etapas foram cumpridas no 

desenvolvimento da pesquisa: escolha do tema; busca de fontes; formulação de problema; 

organização e leitura das fontes; escrita do texto. Segundo Gil (2010, p. 29) “a pesquisa 

bibliográfica é elaborada com base em material já publicado. Tradicionalmente, esta 

modalidade de pesquisa inclui material impresso, como livros, revistas, jornais, teses, 

dissertações e anais de eventos científicos.” 

 A base teórica principal é composta pelos escritos de: Freire (1996, 2005), Arroyo 

(1999, 2004), Fazenda (2013), Reis (2005), Lima (2011), Caldart (2011, 2012). 

Assim, com o objetivo de organizar a proposta de investigação, estruturamos o 

presente trabalho em dois capítulos. O primeiro faz um recorte sobre a História da Educação 

no Brasil, desde a sua colonização até os dias atuais, para demonstrar a importância de uma 

educação específica para o campo, com base em princípios que valorizam o homem do campo 

e sua cultura. 
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O segundo capítulo aborda três dos princípios da Educação do Campo, oportunidade 

em que foi realizada uma explanação sobre cada princípio, destacando as principais 

características e contribuições para o desenvolvimento do ensino, bem como algumas relações 

entre eles. 

Espera-se que esse trabalho sirva de orientação para pesquisas posteriores sobre a 

referida temática, que contribua para a construção de currículos que pensem a Educação do 

Campo de forma democrática e que aproxime o conhecimento científico à realidade dos 

sujeitos. 
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CAPÍTULO 1 RECORTE SOBRE A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO DO CAMPO NO 

BRASIL 

 

A História da Educação no Brasil é perpassada por episódios difíceis. Tratou-se quase 

sempre de uma educação relegada a segundo plano, que quase nunca foi prioridade entre as 

políticas públicas dos governos. Ao trazer à cena a educação em escolas do campo, esta 

realidade torna-se ainda mais grave, pois aos povos do campo atribuem-se alguns 

desqualificativos, como sujeitos com menor capacidade de aprender e que nasceram para 

trabalhar e não para estudar. Apesar dos poucos avanços pelos quais passou a Educação do 

Campo no país, vivencia-se hoje um retrocesso no âmbito da educação que prejudica e muito 

as políticas voltadas para o seu desenvolvimento, principalmente, no que tange à 

especificidade da Educação do Campo. 

Para compreendermos esse processo faz-se necessário um retrospecto de alguns 

momentos históricos que constituem a construção da Educação do Campo no país. O espaço 

campesino sempre foi visto como ambiente de muitas desigualdades sociais, lugar tido apenas 

como meio de produção, local de trabalho. Viu-se, no decorrer da história brasileira, a 

educação ser utilizada como ferramenta em prol de interesses de uma pequena parcela da 

sociedade. 

Assim, desde a colonização até na atualidade, a educação, quando oferecida para as 

classes sociais menos favorecidas, é carregada de interesses, que fogem dos 

objetivos sociais que lhe circundam. (ALCÂNTARA, 2017, p. 183) 
 

De acordo com Silva (2004, p. 1) a escola brasileira, desde o seu início até o século 

XX, serviu e serve para atender as elites, sendo inacessível para grande parte da população 

rural. 

No entanto, apenas nos anos 1930 do século XX começaram a surgir modelos de 

educação rural, baseados em projetos de modernização do campo, patrocinados por 

organismos de cooperação norte-americana e difundidos por meio do sistema de 

assistência técnica e extensão rural. (CALAZANS, 1993, p. 175). 
 

 Nesse período surgia o movimento escolanovista, e os camponeses viam na educação 

a possibilidade de seus filhos deixarem de ser apenas trabalhadores braçais. Nesse mesmo 

período ocorreu uma grande migração do homem do campo para os centros urbanos, fato esse 

que contribuiu para que a educação para aqueles que permaneceram no campo fosse deixada 

de lado. No entanto, Silva (2004, p. 1) salienta que, após a década de 1930, a escola 

institucionalizou-se no campo, entretanto, esse processo se deu sem considerar “a população a 

quem se destinava o contexto onde estavam situadas, as relações sociais, produtivas e 

culturais e a necessidade de formação sócio profissional desse povo”. O discurso urbanizador 



14 
 

 
 

foi muito forte a partir de 1950, e o mesmo indicava ser necessária a fusão do campo com a 

cidade, pois o desenvolvimento industrial faria o rural desaparecer em pouco tempo. Foi com 

essa alegação que nas décadas seguintes, período do governo militar, surgem vários 

programas de Educação que visavam alfabetizar a população brasileira, inclusive os povos do 

campo. (SILVA, 2004, p. 4) 

 As décadas de 1960 e 1970 foram marcadas pelo grande investimento de capital 

financeiro internacional na economia brasileira, que resultou no crescimento das 

desigualdades nacionais, causando assim muita insatisfação da população. Foi nesse mesmo 

período que os movimentos operários e camponeses cresceram. Podemos citar aqui os de 

maior expressão como o Movimento das Ligas Camponesas e o Movimento de Educação de 

Base (MEB). Ambos se orientavam pelas ideias de Paulo Freire e, junto com outros 

movimentos sociais e entidades, lutavam por melhores condições de vida, de trabalho, 

almejando assim a transformação da sociedade e uma educação que viesse do campo. Esses 

movimentos viam a educação como a única forma de transformar as condições sociais nas 

quais se encontravam. Só a educação seria capaz de conscientizar política e socialmente, 

possibilitando às classes populares uma participação mais efetiva nas transformações das 

estruturas capitalistas presentes na sociedade brasileira. (QUEIROZ, 2011; MOLINA, 2006; 

CALDART, 2012) 

Esses movimentos anteriormente mencionados defendiam uma educação que tinha um 

plano ideológico de formação do sujeito social, uma educação que proporcionasse aos sujeitos 

serem protagonistas de suas histórias, ou seja, uma alternativa de mudança dentro da 

sociedade de classes. Portanto, uma educação que pensasse o sujeito do campo, no campo, ou 

seja, que valorizasse a cultura, os modos de vida dos sujeitos do campo, que proporcionasse 

sustentabilidade e que compreendesse o homem do campo como um sujeito de conhecimento, 

de valor para além da lida da roça. 

Neste período, as lutas pelas reformas de base – reformas eleitorais, tributárias, 

agrárias, urbana, bancária e universitária – foram fortalecidas. Por parte da ditadura 

militar houve uma forte repressão a todos estes movimentos sociais, tanto no campo, 

quanto na cidade. Ocorreram muitas prisões arbitrárias, torturas, processos forjados, 

assassinatos de operários, camponeses, líderes sindicais, de membros de igreja e de 

partidos de esquerda. [...] Juntamente com isso, a ditadura impôs projetos e medidas 

com o objetivo de integrar o Brasil na corrente de desenvolvimento e expansão do 

capitalismo. (QUEIROZ, 2011, p. 38). 

 

E com isso mais uma vez o homem do campo foi colocado à parte da sociedade, pois o 

plano educacional para esse período, outra vez privilegia a ideologia dominante, em que a 
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formação era voltada apenas a atender as necessidades do capital, para a formação de mão de 

obra barata a serviço das grandes empresas. 

Visando a formação do maior numero possível de jovens para atender aos interesses 

do mercado de trabalho, impedindo que esses jovens chegassem ao ensino superior, 

controlando assim os meios políticos e sociais, impedindo as organizações e 

movimentos de lutarem por melhorias estruturais da sociedade e intensificando a 

produção e o desenvolvimento capitalista. (QUEIROZ, 2011, p. 39) 
 

Enquanto isso os movimentos lutavam por uma educação conscientizadora, que 

trouxesse autonomia ao homem do campo. 

 Vale salientar que essa também foi uma época marcada pela luta e resistência, 

sobretudo do homem do campo, que junto aos movimentos sociais buscavam restabelecer a 

democracia. E no campo educacional não foi diferente, muitos movimentos surgiram trazendo 

um modelo de educação popular que objetivava a formação política tanto do homem do 

campo como da cidade. Surge então a política de alfabetização de jovens e adultos, as escolas 

família agrícola, que desenvolviam uma educação baseada na pedagogia da alternância, uma 

educação que pensa o homem do campo a partir do campo, valorizando a experiência do 

jovem do campo numa interação entre escola, família e comunidade, utilizando a 

interdisciplinaridade e a pesquisa no processo de aprendizagem, que luta pela reforma agrária 

e pela permanência na terra. (QUEIROZ, 2011; MOLINA, 2006; CALDART, 2012) 

“A derrota da Ditadura, a crise econômica e política interna e a reorganização dos 

movimentos de massa dos anos de 1980 trouxeram desdobramentos decisivos nas lutas pela 

terra e pela educação dos trabalhadores do campo, no plano das lutas sociais que se abriam no 

Brasil”. (CARVALHO, ROBAERT e SILVA, 2015, p. 3) Com isso, ocorreu a criação de 

organizações de massa no campo e na cidade, como: o Movimento dos Trabalhadores Rurais 

Sem Terra (MST), a organização dos povos indígenas, o novo movimento operário, ações que 

fortaleceram a luta e reflexões por uma Educação do Campo, no campo, objetivando assim a 

democratização do ensino. 

A década de 1980, com o enfraquecimento da ditadura Militar e a consequente 

redemocratização do país demandou a elaboração de uma nova Constituição Federal, 

promulgada em 1988, que assegurou o caráter democrático de escolha dos representantes 

através das eleições por voto direto e secreto e a compreensão e proclamação da Educação 

como direito. Um avanço significativo para a população do campo que até então não tinha 

garantida a Educação como um direito. (QUEIROZ, 2011; MOLINA, 2006; CALDART, 

2012) 
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As décadas seguintes foram marcadas por constantes avanços para a Educação, 

inclusive a Educação do Campo. Para complementar a Constituição de 1988, com relação aos 

aspectos educacionais, tramitou na Câmara dos Deputados o projeto de Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional que resultou de fato em “um debate democrático da comunidade 

educacional” (ARANHA, 2008, p. 324). E pela primeira vez na legislação houve uma 

referência explícita à especificidade e diferenciação quanto à oferta de educação básica para a 

população rural. O Artigo 28, da LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) diz 

que: 

Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino 

promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida 

rural e de cada região, especialmente: I – conteúdos curriculares e metodologias 

apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural; II - 

organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar às fases do 

ciclo agrícola e às condições climáticas; III - adequação à natureza do trabalho na 

zona rural. 
 

No artigo 23, da mesma norma, recomenda-se que sempre que o processo de 

aprendizagem requerer, “a educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos 

semestrais, ciclos, alternância regular de estudos, grupos não-seriados, com base na idade, na 

competência e em outros critérios...”, amparando desta forma o ensino no campo. Até então, o 

calendário escolar era único, os conteúdos organizados da mesma forma, pensados por 

pessoas desvinculadas do meio e o camponês não tinha acesso à informação, lazer e qualidade 

de vida como na cidade. 

Em relação aos povos do campo a LDB, embora que tardiamente, constitui um avanço 

significativo, pois permitiu maior autonomia ao povo do campo, no tocante à organização e ao 

desenvolvimento da Educação. Ela possibilitou aos sujeitos sociais do campo, que tiveram seu 

direito à educação negligenciado por muito tempo, que tivessem a oportunidade de requerer 

políticas educacionais específicas de acordo com sua cultura, seu trabalho e as suas lutas. 

Essas conquistas se deram devido à articulação dos movimentos sociais e a: 

[...] experiência acumulada pelo Movimento Sem Terra (MST) com as escolas de 

assentamentos e acampamentos, bem como a própria existência do MST como 

movimento pela terra e por direitos correlatos, pode ser entendida como um 

processo histórico mais amplo de onde deriva o nascente Movimento de Educação 

do Campo. (MUNARIM, 2008, p. 59) 
 

É interessante ressaltar que o MST, durante a construção histórica da Educação do 

Campo, teve um papel fundamental, pois em suas ideologias educacionais sempre defendeu a 

educação como um bem social, que, nas palavras de Freire (1996, p. 117) é capaz de “libertar 

da escuridão, da ignorância, da falta de democracia”. Nesse mesmo sentido, Stédile (2004, p. 

70) defende que “os outros movimentos sociais também adotem a Educação, como uma área 
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fundamental de suas conquistas, de suas preocupações, da construção de seus movimentos”. 

Isso é primordial, porque se defendemos a autonomia dos sujeitos do campo é necessário que 

defendamos a luta por políticas públicas que garantam uma educação pensada e desenvolvida 

por aqueles que de fato conhecem esse povo, que acreditam no seu potencial de 

desenvolvimento e transformação política e social. 

 Foi com esse pensamento que os movimentos em defesa de uma educação libertadora, 

em 1998, na I Conferência Nacional por uma Educação Básica do Campo, realizada em 

Goiás, debateram vários temas durante os cinco dias, oportunidade em que foi elaborado um 

texto reunindo várias posições em relação aos objetivos, ações e políticas públicas para a 

Educação do Campo, como vetor de um novo projeto de desenvolvimento para o Brasil. Em 

2004, na II Conferência Nacional por uma Educação do Campo, explicitou-se a proposta da 

construção de uma Licenciatura em Educação do Campo (LEC), que se configurou com base 

na gestão dos processos educativos e na docência por áreas de conhecimento, como: as 

Linguagens, Ciências da Natureza e Matemática, Ciências Agrárias e Ciências Humanas e 

Sociais. (QUEIROZ, 2011) 

 Em 2002 foi aprovada pelo Conselho Nacional de Educação a Resolução Nº 1, de 3 de 

abril, que instituiu as Diretrizes Operacionais da Educação Básica nas Escolas do Campo, que 

representou uma conquista política importante para o Movimento Nacional de Educação do 

Campo. Mais que isso, mostrou que não se pode mais ficar indiferente diante desse 

“movimento de renovação pedagógica” existente no campo (ARROYO e FERNANDES, 

1999, p. 14). 

Um dos caminhos dessa renovação é reconhecer as peculiaridades e as identidades que 

se conformam em contexto campesino. As Diretrizes Operacionais para a Educação Básica 

nas Escolas do Campo, através da Resolução CNE/CEB Nº 1, de 3 de abril de 2002, no artigo 

2º, parágrafo único define a identidade das escolas do campo: 

A identidade da escola do campo é definida pela sua vinculação às questões 

inerentes a 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. (BRASIL, 2002, p. 1) 

 

Marco importante para a Educação do Campo, que há muito tempo luta para o 

reconhecimento de uma educação que considere os modos de vida dos sujeitos que habitam o 

campo, a resolução aponta também que seja uma educação pautada na ciência e na tecnologia, 
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o que nos remete a formação de um sujeito integral, onde o conhecimento construído 

possibilite a esses sujeitos participar nas discussões de se construir uma educação para todos. 

 

 Carvalho, Robaert e Freitas (2015, p. 5) ressaltam que: 

Embora haja o reconhecimento das peculiaridades próprias do campo nos 

documentos oficiais, como sua identidade, temporalidade, saberes e memória 

coletiva, na Resolução de 2002 e, mesmo fortalecida pela Lei nº 9.394/96 em seus 

artigos 23, 26 e 28, onde se contempla a diversidade do campo nos diversos 

aspectos, como: social, cultural, político, econômico, de gênero, geração e etnia, 

percebemos que essas escolas ainda permanecem centradas num modelo de 

educação urbana. Esses fatores nos provocam a redirecionar o olhar à cultura, às 

características, às necessidades e aos sonhos dos que vivem nesses meios, em busca 

da democratização do ensino, por meio da efetivação das políticas públicas para essa 

modalidade educativa. 

 

Como podemos perceber na fala dos autores, mesmo com toda a luta por politicas 

publicas que se efetivassem no campo, que contemplasse uma educação de acordo com a 

realidade e vivências dos povos do campo. Ainda não é possível perceber a efetivação dessas 

políticas nas escolas do campo, pois é possível perceber que as estruturas tanto físicas quanto 

pedagógicas ainda são de uma escola urbana. 

Caldart et al (2012, p. 262) dizem que: 

A Educação do Campo não nasceu como teoria educacional. Suas primeiras 

questões foram práticas. Seus desafios atuais continuam sendo práticos, não se 

resolvendo no plano apenas da disputa teórica. Contudo, exatamente porque trata de 

práticas e de lutas contra-hegemônicas, ela exige teoria, e exige cada vez maior rigor 

de análise da realidade concreta, perspectiva de práxis. Nos combates que lhe têm 

constituído, a Educação do Campo reafirma e revigora uma concepção de educação 

de perspectiva emancipatória, vinculada a um projeto histórico, às lutas e à 

construção social e humana de longo prazo. Faz isso ao se mover pelas necessidades 

formativas de uma classe portadora de futuro. 
 

Através dessa retrospectiva histórica sobre a Educação do Campo no Brasil é possível 

perceber que durante toda a trajetória da política educacional brasileira não se priorizou e nem 

se contemplaram as necessidades e a realidade dos povos do campo, como afirma o 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. (BRASIL, 2005) 
 

É importante ressaltar que a luta por uma educação voltada para os interesses 

populares, que tem como objetivo formar sujeitos críticos, reflexivos, políticos continua sendo 

prioridade dos movimentos que defendem a Educação do Campo. 
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Mesmo reconhecendo os avanços pelos quais passou a construção da Educação do 

Campo, vivenciamos hoje um momento de retrocesso, que ameaça os rumos da educação 

brasileira em especial a do campo. Medidas unilaterais, com ideologias dominantes vem 

sendo aprovadas, o que retira recursos destinados ao financiamento da educação e 

compromete a formação docente e discente. 

Depois do golpe sofrido pela presidenta do Brasil, da qual foi retirado o mandato, o 

novo Governo vem promovendo o que muitos estão chamando de “desmonte constitucional”. 

Um exemplo disso foi o estabelecimento de limite para os gastos públicos pelos próximos 20 

anos. Essa medida estabelece que os investimentos financeiros destinados a educação estejam 

congelados pelas próximas duas décadas, contradizendo o que diz a Constituição Federal de 

1988, que faz do Brasil um Estado de bem-estar social. Saúde gratuita para todos, educação 

pública como um dever dos governantes, assistência social aos necessitados. Uma realidade 

longe de ser alcançada. Não obstante ainda foi aprovada a reforma do Ensino Médio: 

Proposta pelo bloco de poder que tomou o Estado brasileiro por um processo 

golpista, jurídico, parlamentar e midiático, liquida a dura conquista do ensino médio 

como educação básica universal para a grande maioria de jovens e adultos, cerca de 

85% dos que frequentam a escola pública. Uma agressão frontal à constituição de 

1988 e a Lei de Diretrizes da Educação Nacional que garantem a universalidade do 

ensino médio como etapa final de educação básica. (FRIGOTTO, 2016, p. 1) 
 

Uma medida mais uma vez idealizada sem a participação dos que fazem a educação, 

que foi imposta à camada mais desfavorecida da sociedade, que traz a fragmentação do 

ensino, diminuindo o tempo do aluno na escola e dando a falsa sensação de que o aluno pode 

escolher as disciplinas que lhes são necessárias a sua formação. Uma reforma que nos remete 

ao regime militar, onde a formação escolar era voltada para atender as exigências do mercado 

de trabalho. 

Também retrocede e torna, e de forma pior, a reforma do ensino médio da ditadura 

civil militar que postulava a profissionalização compulsória do ensino profissional 

neste nível de ensino. Piora porque aquela reforma visava a todos e esta só visa os 

filhos da classe trabalhadora que estudam na escola pública.  Uma reforma que 

legaliza o apartheid social na educação no Brasil. (FRIGOTTO, 2016, p.1) 
 

Nota-se que nessa discussão sobre o novo Ensino Médio o Governo não trata da 

Educação do Campo. É sabido por todos que o campo é um espaço diversificado com 

características próprias. Quando o governo reduz investimentos deixa de oferecer formação, 

qualificação e valorização a diversos professores que atuam no campo deixam de promover 

um ensino de qualidade, com escolas estruturadas. 

Essa Medida Provisória (MP) causa um grande retrocesso à Educação do Campo, 

principalmente para aqueles que não conseguiram concluir em tempo hábil o Ensino Médio. É 
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de conhecimento de todos que as escolas do campo já passam por grandes dificuldades na 

tentativa de implantar um currículo que atenda às especificidades do homem do campo, com 

essas reformas que deixam a cargo das instituições a elaboração dos currículos, suas 

estruturas de funcionamento, inclusive com autonomia de contratar profissionais através do 

notório saber, fará com que todo um plano discutido e elaborado, voltado às necessidades do 

homem do campo, com propósito de levar uma educação emancipadora, democrática, sofra as 

intervenções das propostas dessas reformas educacionais impostas pelo Governo. 

Essa reforma deixa o camponês cada dia mais distante de um curso superior, restando-

lhe apenas “contentar-se com um cursinho profissionalizante que não lhe deu as condições e a 

qualidade necessárias sequer para o anunciado pela MP (Medida Provisória): uma transição 

escolar para uma suposta ‘boa colocação no mercado de trabalho’.” (FONEC, 2016) 

Uma preocupação em relação à Medida Provisória direcionada ao campo é: 

A menção às áreas – Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências 

Humanas e das respectivas competências, habilidades e expectativas de 

aprendizagem, não pode ser confundida com a concepção de currículo por área que 

fazemos por meio das Licenciaturas em Educação do Campo, que rejeita os 

conceitos de formação por competência e habilidades e rejeita igualmente o conceito 

embutido na “expectativa de aprendizagem”, por responderem, no campo da 

educação, às premissas do mercado. Nossa concepção de formação por área 

pressupõe um Núcleo Básico de estudos que envolvem conhecimentos de Ciências 

Humanas e Sociais, ciências da natureza e as diversas linguagens humanas, 

incluindo as Artes nas suas diversas manifestações, como condição para a formação 

humana básica e integral. (FONEC, 2016) 
 

Salienta, ainda, Freitas (2014, p. 1091): 

Sob a pressão da nova realidade econômica mundial, trata-se, na verdade, de mudar 

“a altura da vara” que controla o processo de exclusão, permitindo que na sua base 

mais gente salte por ela, mas sem que ela deixe de cumprir sua função excludente – 

não só no sentido de eliminação do aluno da escola, o que politicamente é cada vez 

mais indesejável, mas principalmente no sentido de generalizar a “exclusão por 

dentro” (BOURDIEU; CHAMPAGNE, 2007) estabelecendo trilhas diferenciadas de 

progressão no interior do sistema educacional associadas às trajetórias de vida 

socioeconômicas–, e o mais importante: fazendo isso sem perder o controle político 

e ideológico da escola e sem mudar as relações sociais causadoras das desigualdades 

primárias. Eis onde reside a disputa. Tudo a favor do aumento do acesso ao 

conhecimento (ainda que não só isso) das camadas populares, mas nada a favor da 

concepção de sociedade, escola e de formação humana que orienta este esforço dos 

reformadores. Suas concepções reforçam a dinâmica social existente, sabidamente 

insuficiente, e impõem uma padronização do ensino. Por isso evitam discutir estas 

concepções e procuram caracterizar a educação como um grande esforço nacional e 

suprapartidário – sem ideologia. 
 

È possível perceber na fala do autor que existe um movimento organizado que busca o 

desenvolvimento de uma educação que atenda aos interesses de um determinado grupo, que 

visa continuar controlando os rumos políticos, sociais e econômicos da sociedade, mantendo 

assim o controle sobre os demais e está institucionalizando esse controle através da educação, 
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quando, por exemplo, coloca em votação um plano decenal como o PNE, aprovado em 2014, 

que tem como meta o nucleamento (fechamento) de escolas, sobretudo as escolas do campo. 

Quando aprova por meio de decreto o congelamento de investimento na educação durante 20 

anos. Quando autoriza uma Base Nacional Comum Curricular, sem fazer uma discussão com 

quem de fato faz a educação, ao lançar uma Política Nacional de Formação de Professores 

com Residência Pedagógica, que de acordo com a ANPED (2017): 

A proposta apresenta um Programa de Residência Pedagógica a fim de substituir e 

"modernizar" o Pibid (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência). 

No entanto, entidades da Educação, como ANPEd e ANFOPE, avaliam o programa 

como um retrocesso, deixando velada a estratégia de utilizar alunos em formação 

como mão-de-obra barata para as salas de aula, além de não estreitar o diálogo entre 

universidade e escola básica. Outro ponto crítico seria uma valorização do currículo 

como aposta única de melhoria da Educação, de forma articulada com reformas e 

instituição de uma Base Nacional Comum Curricular. 
 

De maneira geral, o conjunto das novas medidas, no contexto das escolas do campo, 

que não possuem as condições necessárias ao atendimento das exigências estabelecidas, 

contribuirão significativamente para o fechamento das escolas que ainda resistem, eliminando 

as já precárias condições de oferta do Ensino Médio à juventude camponesa. 

Portanto, é necessário e urgente que não só os movimentos sociais que defendem uma 

educação que visa à igualdade dos povos, mas toda a comunidade escolar que luta em prol de 

reverter esse quadro encontrem os caminhos que venham a reverter essa situação, na qual se 

encontra a Educação do Campo (ameaçada), para que assim possam garantir que seja 

desenvolvida com base nos princípios pedagógicos que a norteiam, oferecendo dessa forma 

uma aprendizagem pautada na pesquisa, na interdisciplinaridade e na contextualização, 

possibilitando aos povos do campo uma formação integral, tornando-os sujeitos críticos e 

politizados, a partir da realidade do campo. 
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CAPÍTULO 2 ALGUNS PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO DO CAMPO: 

CONTEXTUALIZAÇÃO, INTERDISCIPLINARIDADE E ENSINO COM PESQUISA 

 

Neste capítulo discutem-se três princípios que orientam a Educação do Campo: a 

contextualização, a interdisciplinaridade e o ensino com pesquisa. Escolheu-se estes 

princípios por eles aparecerem com maior recorrência nas discussões no âmbito do Curso de 

Licenciatura em Educação do Campo/Ciências da Natureza do campus Senador Helvídio 

Nunes de Barros em Picos Piauí, principalmente, nas disciplinas, do qual a pesquisadora é 

aluna. 

Outro fator que levou a escolha destes princípios é que eles, entre outros, orientam as 

atuais Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial em Nível Superior (cursos de 

licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) 

e para a Formação Continuada, Resolução Nº 2, de 1º de julho de 2015, que consideram a 

interdisciplinaridade, a contextualização e a pesquisa como prática pedagógica, princípios 

norteadores da formação de professores. E, em específico, por estes princípios orientarem a 

formação de educadores do campo. 

Diante do exposto será feita uma discussão sobre a importância dos princípios da 

contextualização, da interdisciplinaridade e da pesquisa na formação dos sujeitos que vão 

atuar na Educação do Campo. 

 

2.1 Contextualização 

 

 Os debates sobre a Educação do Campo evidenciam cada vez mais a sua importância 

para as políticas educacionais e para as políticas de desenvolvimento da sociedade. Desse 

modo, é necessário pensar em projetos educativos para o campo que estejam em sintonia com 

os anseios da sociedade e com as demandas sociais, políticas, econômicas e culturais. Para 

Freire (2006) a educação sozinha não transforma a sociedade, mas sem ela as transformações 

sociais tornam-se ainda mais difíceis. 

 Nesse contexto, as organizações e movimentos sociais assumiram o debate sobre a 

Educação do Campo como uma prioridade na luta pela construção de alternativas de 

desenvolvimento rural pautada na sustentabilidade e na convivência com sua realidade. 

 A partir das articulações dos movimentos e organizações sociais e dos educadores do 

campo surgiram, na última década, diversos espaços de articulação e mobilização social e, 
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defesa de um projeto de educação crítica e contextualizada no campo, enraizada nas práticas 

sociais e culturais dos povos do campo, voltada a valorização e problematização dos saberes 

sociais construídos nas dinâmicas políticas, econômicas e culturais. 

Depois de vários debates e lutas, os movimentos sociais obtiveram conquistas 

significativas na área da Educação do Campo, dentre elas, destaca-se a instituição das 

Diretrizes Operacionais da Educação Básica para as escolas do Campo, Resolução Nº 1, de 3 

de abril de 2002. Essas diretrizes apontam, no parágrafo único, do Artigo 2º, que: 

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. (BRASIL, 2012, p. 33) 
 

 Percebe-se que além da preocupação com a vinculação da escola ao seu contexto mais 

próximo, expresso, principalmente nos saberes que configuram a cultura campesina, a norma 

aponta para a necessidade de articulação com a rede de ciência e de tecnologia para o 

desenvolvimento da sociedade como um todo. 

 Para que o contexto seja considerado e para que de fato configure a escola e seu 

funcionamento, o projeto pedagógico precisa respeitar a diversidade e as diferenças que 

constituem o campo: 

Art. 5º As propostas pedagógicas das escolas do campo, respeitadas as diferenças e o 

direito à igualdade e cumprindo imediata e plenamente o estabelecido nos artigos 

23, 26 e 28 da Lei 9.394, de 1996, contemplarão a diversidade do campo em todos 

os seus aspectos: sociais, culturais, políticos, econômicos, de gênero, geração e 

etnia. (BRASIL, 2012, p. 34) 
 

 Nesse sentido afirmam Leite, Fernandes e Mouraz (2012, p. 1): 

A contextualização entendida como forma de aproximar os processos da educação 

escolar das realidades concretas dos alunos, o recurso a procedimentos de 

contextualização é reconhecido como condição necessária à organização das 

atividades a desenvolver com os alunos. 
 

 Outra importante conquista dos movimentos sociais por uma Educação específica para 

o campo é o Decreto Nº 7.352, de 4 de novembro de 2010, que em seu Artigo 2º, define como 

princípios da Educação do Campo: 

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; 
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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; 

e 
V - controle social da qualidade da educação escolar, mediante a efetiva participação 

da comunidade e dos movimentos sociais do campo. (BRASIL, 2012, p. 82) 
 

 Perceba-se que, além da contextualização e como necessidade para que esta de fato 

aconteça, estabelece-se como princípio da Educação do Campo a participação da comunidade 

e dos movimentos sociais do campo, pois o homem do campo, que vive do campo e se produz 

no campo é o único capaz de compreender as suas necessidades, principalmente no que diz 

respeito à Educação, que está intimamente relacionada à produção da cultura campesina. 

 Os avanços conquistados no âmbito da legislação, em relação às políticas públicas de 

Educação do Campo, infelizmente não resultam em mudanças imediatas e significativas na 

realidade educacional e nas práticas educativas desenvolvidas nas escolas do campo. 

 Para Arroyo, Caldart e Molina (2004, p. 121), a escola do campo sustenta-se através 

das relações sociais que se tornam a base desse ambiente educativo, explicando que “[...] se a 

escola é lugar de formação humana, significa que ela não é apenas lugar de conhecimentos 

formais e de natureza intelectual. A escola é lugar de tratar das diversas dimensões do ser 

humano de modo processual e combinado”. 

 Neste sentido Souza (2010, p. 5) defende que: 

A Educação Contextualizada possibilita que práticas que aportavam outros tipos de 

conhecimento (para além dos espaços escolares) saíssem da marginalidade e 

alcançassem formalmente o currículo da escola configurando um movimento 

inverso na definição dos conteúdos e nos modos de aprender e ensinar. Abriu-se um 

diálogo da escola com as práticas sociais das comunidades, fazendo enxergar os 

sujeitos sociais em suas capacidades de produção, não apenas escolar, mas em suas 

práticas econômicas, cultural, política onde se produzem constantemente, um sem 

numero de conhecimento relevante na invenção de outros processos de vida. 
 

 Não se pode prescindir do diálogo em uma educação contextualizada. Para Freire 

(2005, p. 91) "o diálogo é este encontro dos homens, mediatizados pelo mundo, para 

pronunciá-lo, não se esgotando, portanto, na relação eu-tu." A relação entre os homens em 

atitude de educação como prática de liberdade é mediada pelo conhecimento sobre o mundo, 

seja ele constituído na prática cotidiana ou nos bancos da escola ou da academia. 

 Mas afinal, como acontece a contextualização? Freire (2005, p. 96) responde a esta 

pergunta nos seguintes termos: 

Para o educador-educando, dialógico, problematizador, o conteúdo programático da 

educação não é uma doação ou uma imposição - um conjunto de informes a ser 
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depositado nos educandos -, mas a devolução organizada, sistematizada e 

acrescentada ao povo daqueles elementos que este lhe entregou de forma 

desestruturada. 
 

 Na prática dos professores, geralmente, a aula é iniciada pelos conceitos, pela teoria, 

sem o estabelecimento de uma relação com a realidade dos estudantes. O que Freire afirma é 

que a contextualização acontece quando o educador inicia pelos conhecimentos que os 

educandos já possuem, a partir das suas experiências, relacionam esses saberes com os 

conhecimentos científicos, problematizando-os, e devolvem a eles organizadamente, de modo 

que a construção do conhecimento se faça no diálogo entre a realidade do estudante e seus 

saberes com os conhecimentos científicos, o que possibilita mudanças. 

Esse novo modelo de ensino está centralizado na Educação Contextualizada, que 

prioriza as questões da vida dos sujeitos, as problemáticas e as potencialidades do contexto 

local e que luta por um currículo escolar que oportunize ao estudante se reconhecer e procure 

compreender o seu próprio ambiente. “Mas como proporcionar esse conhecimento se muitas 

vezes o professor que está ali para informar, não conhece a região em que ensina? Às vezes, o 

educador sabe apenas o caminho que o leva até a sala de aula, mas não conhece a realidade 

em que seus alunos vivem” (REIS, 2005, p. 48). 

Seguindo esse raciocínio Reis (2005) defende que: 

Os docentes devem se desprender das atividades dos livros didáticos e realizar 

estudos de meio, como enquetes com a comunidade e fazer o tratamento das 

informações obtidas, juntamente com os estudantes, avaliando o objeto de estudo - a 

comunidade - para que tanto o docente como o aluno reconheça o meio em que 

vivem. (REIS, 2005, p. 56) 
 

Para se efetivar uma educação que compreenda o aluno como sujeito ativo na 

construção do conhecimento é necessário que o professor conheça a realidade onde o aluno 

está inserido, só assim será possível para o mesmo desenvolver uma educação que possibilite 

para os alunos a compreensão de uma aprendizagem desprendida do que já vem pronto nos 

livros didáticos, que na maioria das vezes não tem significância para os sujeitos que vivem no 

campo, no entanto, quando o professor se desprende desse manual estará proporcionando um 

ensino contextualizado com a realidade dos sujeitos do campo.  

Já Martins (2011), afirma que: 

A contextualização da educação não diz respeito apenas às escolas do campo, mas 

também às escolas urbanas. Os impedimentos ou dificuldades da inserção deste 

modelo de ensino nas escolas do campo são os mesmos que verificamos nas escolas 

urbanas, ou seja, é a tradição de um currículo universalista e generalista que temos. 

(MARTINS, 2011, p. 42) 
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 É improvável efetivar a contextualização sem um conhecimento da realidade em que 

os sujeitos se inserem. O caminho para esse conhecimento, considerando que nem todos os 

professores são da própria localidade em que se insere a escola, é propor aos alunos a 

realização de pesquisas sobre o meio, sobre o ambiente social, cultural, natural. Esta 

metodologia cumpre o papel de não apenas levar o professor conhecer a realidade, mas 

também o aluno se insere em seu meio com olhar diferente, investigativo, capaz de buscar e 

encontrar elementos antes não vistos e mesmo de problematizar o vivido. Para Arroyo (2004, 

p. 74), os processos educativos passam pelo conjunto de experiências, de vivências que o ser 

humano tem ao longo da vida. Nesse sentido, a escola deve estar vinculada ao mundo do 

trabalho, da cultura, da produção, à luta pela terra e ao projeto popular de desenvolvimento do 

campo; pois através da recuperação desses vínculos entre educação e terra, trabalho, 

produção, vida, cotidiano e existência, surge o educativo. Esta é outra função que cumpre a 

contextualização, a de religar o homem às suas origens, ao seu meio, problematizando o 

mundo de vida. 

  

2.2 Interdisciplinaridade 

 

 O conhecimento da realidade dos sujeitos exige uma abordagem interdisciplinar, de 

modo que os fenômenos da realidade concreta dos sujeitos seja a alavanca que mobiliza as 

diversas áreas do conhecimento, no sentido de levar o estaudante à problematização e reflexão 

do seu meio e de suas práticas cotidianas. Silva (2005, p. 39 apud BORGES e SILVA, 2012, 

p. 218) afirma que um dos princípios que fundamentam a escola do campo é o da 

"interdisciplinaridade, em que a construção do conhecimento precisa ser vista de forma 

integrada e interdisciplinar e a partir do contexto local". 

 Para alguns a interdisciplinaridade é junção de disciplinas ou relação entre elas, no 

entanto, é preciso avançar nessa concepção. Para Fazenda (2013, p. 21) “[...] se definirmos 

interdisciplinaridade como atitude de ousadia e busca frente ao conhecimento, cabe pensar 

aspectos que envolvem a cultura do lugar onde se formam professores”. Por isso, o Curso de 

Licenciatura em Educação do Campo preocupa-se em desenvolver projetos de pesquisa e 

extensão imbricados com a cultura local e de modo a levar os estudantes, futuros educadores 

do campo, a refletirem sobre os lugares de sua formação, não só profissional, mas familiar, 

afetiva etc. 
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 Para que o professor realize esse movimento em direção à interdisciplinaridade, todo 

um sistema disciplinar deve ser repensado, no sentido de saber que saberes cada disciplina é 

capaz de mobilizar e como estes se relacionam, na explicação da realidade. Para Fazenda 

(2013): 

[...] cada disciplina precisa ser analisada não apenas no lugar que ocupa ou ocuparia 

na grade, mas nos saberes que contemplam, nos conceitos enunciados e no 

movimento que esses saberes engendram, próprios do seu lócus de cientificidade. 

Essa cientificidade, então originada das disciplinas, ganha status de interdisciplina 

no momento em que obriga o professor a rever suas práticas e a redescobrir seus 

talentos, no momento em que ao movimento da disciplina seu próprio movimento 

for incorporado. (FAZENDA, 2013, p. 22) 

 

 Mesmo na LEdoC, que declara ser um curso baseado no princípio da 

interdisciplinaridade, parece difícil encontrar um caminho para a formação dos futuros 

profissionais da Educação do Campo, capazes de superar a ideia de disciplinas apartadas da 

realidade dos sujeitos. A própria pedagogia da alternância, posta como alternativa para a 

inserção do sujeito nas comunidades, a fim de desenvolver projetos que problematizem e 

transformem suas realidades, está distante de possibilitar um agir interdisciplinar, pois ao 

dividir o período letivo em tempo-universidade e tempo-comunidade, acaba por não 

relacionar os saberes populares aos conhecimentos científicos. As disciplinas ficam restritas 

ao período de quarenta e cinco dias e, na maioria das vezes, não se relacionam com os 

projetos tempo-comunidade. 

 O que a autora supracitada anteriormente afirma é que ao professor cabe o papel de 

incorporar a dinâmica do agir reflexivo, em que consiga devolver aos sujeitos envolvidos no 

processo educativo um lugar de partícipe do processo, que ele possa inclusive planejar e 

organizar os estudos. 

Tratamos, nesse caso, do que poderíamos chamar interação envolvente sintetizante e 

dinâmica, reafirmando a necessidade de uma estrutura dialética, não linear e não 

hierarquizada, onde o ato profissional de diferentes saberes construídos pelos 

professores não se reduzem apenas a saberes disciplinares. Começamos aqui a tratar 

de um assunto novo, recentemente pesquisado, denominado intervenção educativa, 

em que mais importante que o produto é o processo. (FAZENDA, 2013, p. 27) 
 

 Entra em cena, a partir da citação, um importante problema na atuação profissional 

docente, a cobrança pelo cumprimento de um determinado programa de conteúdos durante o 

período letivo, ou seja, uma ocupação excessiva com o produto, sendo relegado a plano 

secundário a aprendizagem, a apreensão dos conteúdos e, mais ainda, a problematização e 

transformação da realidade concreta dos sujeitos. 

 A interdisciplinaridade deve iniciar-se na problematização do mundo dos sujeitos 

envolvidos no ato educativo, que por sua vez começa nos saberes que os sujeitos trazem de 
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sua experiência local. Esses saberes são o retrato do mundo como os homens o entendem, 

cabe às ciências, de modo interdisciplinar, explicar outros aspectos do mundo e transformá-lo. 

Será a partir da situação presente, existencial, concreta, refletindo o conjunto de 

aspirações do povo, que poderemos organizar o conteúdo programático da educação 

ou da ação política. O que temos de fazer, na verdade, é propor ao povo, através de 

certas contradições básicas, sua situação existencial, concreta, presente, como 

problema que, por sua vez, o desafia e, assim, lhe exige resposta, não só no nível 

intelectual, mas no nível da ação. (FREIRE, 2005, p. 100) 
 

  O currículo, como lugar de relação entre as disciplinas, não pode se restringir ao 

conjunto de conteúdos dispostos de modo prescritivo, mas partir da relação dos sujeitos entre 

si e com o mundo, afinal o papel primeiro das ciências é explicar os fenômenos existentes. No 

entanto, "especializado, restrito e fragmentado, o conhecimento passou a ser disciplinado e 

segregador. Estabeleceu e delimitou as fronteiras entre as disciplinas, para depois fiscalizá-las 

e criar obstáculos aos que a tentassem transpor." (TRINDADE, 2013, p. 73) Isso tudo não 

passa de mais uma forma de dominação das classes populares, considerando que a 

superespecialização das ciências, com seus vocabulários complicadíssimos, distancia-se da 

realidade concreta dos sujeitos, principalmente pela linguagem. O mesmo autor afirma que: 

A prática interdisciplinar pressupõe uma desconstrução, uma ruptura com o 

tradicional e com o cotidiano tarefeiro escolar. O professor interdisciplinar percorre 

as regiões fronteiriças flexíveis onde o "eu" convive com o "outro" sem abrir mão de 

suas características, possibilitando a interdependência, o compartilhamento, o 

encontro, o diálogo e as transformações. Esse é o movimento da 

interdisciplinaridade caracterizada por atitudes ante o conhecimento. (TRINDADE, 

2013, p. 88) 
 

 A interdisciplinaridade é, acima de tudo, uma postura política frente às artimanhas 

dominadoras dos currículos impostos por uma ciência moderna fragmentária, que particiona a 

natureza, de modo a entendê-la é claro, mas esquece-se de integrá-la novamente. Um dos 

modos de fazer interdisciplinaridade, na prática, é utilizar a pesquisa como prática 

pedagógica. 

 

2.3 Ensino com Pesquisa 

 

 Um último princípio sobre o qual nos debruçamos é o do ensino com pesquisa ou da 

utilização da pesquisa como prática pedagógica. Para o educador Paulo Freire (1996) ensinar 

exige pesquisa e é dessa perspectiva que partimos: 

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que-fazeres se encontram 

um no corpo do outro. Enquanto ensino continuo buscando, reprocurando. Ensino 

porque busco, porque indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar, 

constatando, intervenho, intervindo educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que 

ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade.( FREIRE, 1996, p.32) 
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 Duas características merecem destaque na concepção de ensino com pesquisa de 

Freire: primeiro, que o ato de ensinar é político, portanto, visa uma intervenção na realidade, 

através da transformação do homem e da sociedade; segundo, é preciso entender a dialética 

educação-intervenção, ao educar intervenho, porque ajo sobre o homem e este sobre o mundo 

e ao intervir educo, pois ao agir sobre o mundo, ajo sobre os homens a educá-los. E para que 

tudo isso aconteça é preciso atuar a partir do mundo de vida, do senso comum, a fim de retirar 

o educando da ingenuidade para a crítica. 

A curiosidade ingênua, de que resulta indiscutivelmente um certo saber, não importa 

que mediocrimente desrigoroso, é a que caracteriza o senso comum. O saber de pura 

experiência feito. Pensar certo, do ponto de vista do professor, tanto implica o 

respeito ao senso comum no processo de sua necessária superação quanto o respeito 

e o estímulo à capacidade criadora do educando. Implica o compromisso da 

educadora com a consciência crítica do educando cuja "promoção" da ingenuidade 

não se faz automaticamente. (FREIRE, 1996, p. 32) 
 

 O salto da ingenuidade à criticidade, do senso comum ao conhecimento científico se 

dá por meio de uma educação libertadora, que coloca o homem como sujeito do seu próprio 

processo de aprender. O Curso de Licenciatura em Educação do Campo/Ciência da Natureza, 

campus Senador Helvídio Nunes de Barros tem intentado, através de práticas de ensino com 

pesquisa, dar este lugar a seus estudantes, sujeitos do campo. 

 O Projeto Pedagógico do curso apresenta orientações para a formação de um 

profissional crítico e reflexivo, por meio de atividades de pesquisa, que devem estar centradas 

“[...] no tripé ensino-pesquisa-extensão, possibilitando que estudantes e orientadores 

partilhem o complexo exercício da prática reflexiva, assolada por múltiplas buscas e 

inquietações, contribuindo para a formação de novas gerações de professores-pesquisadores”. 

(UFPI, 2013, p. 25). Além disso, o Projeto Pedagógico tem como fundamento as indicações 

da Resolução CNE/CP Nº 1/2002. Dentre elas destacamos que as articulações 

interdisciplinares características do curso “[...] devem ser desenvolvidas com ênfase nos 

procedimentos de observação e reflexão, visando à atuação em situações contextualizadas, 

com o registro dessas observações realizadas e a resolução de situações-problema.” (UFPI, 

2013, p. 26). Estas orientações apontam para a pesquisa como mediadora da relação 

universidade-comunidade, saberes populares e saberes científicos e reflexão-ação. 

 Para entender o pensamento de Paulo Freire se faz necessário compreender a ação 

educativa como práxis, em que a educação possui uma vinculação profunda com o mundo de 

vida dos sujeitos, com sua história e seu movimento constante em busca de ser mais. Não se 

pode fazer educação do campo sem considerar a realidade singular do sujeito camponês, que 



30 
 

 
 

tem como uma das características principais a imbricação entre trabalho e educação, duas 

dimensões inseparáveis da vida do homem campesino. O pai ensina ao filho o quefazer da 

roça e aquilo representa uma educação, que não é a educação da escola, mas também forma. 

O modo de o professor do campo chegar a essa realidade e entendê-la se dá através da 

pesquisa como prática pedagógica, que se torna também política, pois visa à emancipação do 

sujeito. 

 Segundo Souza e Mendes (2012, p. 252) na práxis “ressalta-se a relação dialética entre 

teoria e ação/prática, pois não existe superioridade nem anterioridade entre uma e outra, mas 

sim reciprocidade (...) uma não pode ser compreendida sem a outra [...].” É nesse processo 

indissociável que o ensino com pesquisa assume o papel de desvelador desse mundo novo 

construído com os elementos do mundo de vida e com os conhecimentos acumulados pelo 

homem. Esse movimento de diálogo entre os saberes populares e os conhecimentos científicos 

não é tarefa fácil. Nesse sentido a pesquisa colabora com o seu poder inquiridor e reflexivo. 

Perguntando sobre a sua própria realidade o educando apreende aspectos nunca antes 

vislumbrados. 

 Assim, Farias e Silva (2014, p. 71) em pesquisa realizada com professores do ensino 

superior defendem: “[...] uma formação calcada no pensar, na refletividade, no diálogo, na 

descoberta, fundados em concepções que extrapolam a mera transmissão de conhecimentos 

prontos e acabados nos diversos níveis da escolarização”. 

 Além disso, os professores têm sido desafiados a “refletirem e pesquisarem 

constantemente sobre a própria prática, como forma de acompanhar o seu desenvolvimento 

profissional, a evolução do seu trabalho pedagógico e o crescimento pessoal e intelectual dos 

alunos” (LIMA, 2011, p. 52). A pesquisa aliada ao ensino, nessa direção, cumpre a dupla 

função de desenvolver os alunos e de levar o professor a refletir sobre seus métodos. 

 Uma outra função do ensino com pesquisa é descentralizar as ações educativas do 

âmbito escolar para os demais ambientes em que os sujeitos se educam, do contrário, a 

educação integral humana não acontece, pois descartam-se as experiências em múltiplos 

espaços e sob a mediação de educadores e educadoras, que não são necessariamente 

professores. Para Caldart (2011, p. 158): 

[...] é educador aquele cujo trabalho principal é o de fazer e o de pensar a formação 

humana, seja ela na escola, na família, na comunidade, no movimento social...; seja 

educando as crianças, os jovens, os adultos ou os idosos. Nesta perspectiva todos 

somos de alguma forma educadores, mas isto não tira a especificidade desta tarefa: 

nem todos temos como trabalho principal educar as pessoas e conhecer a 

complexidade dos processos de aprendizagem e de desenvolvimento do ser humano 

em suas diferentes gerações. 
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 Pautado nos princípios estudados, busca-se assim a construção de uma escola que 

considere o universo cultural e as formas de aprendizagem dos sujeitos do campo, onde ocorra 

o reconhecimento e legitimação dos saberes construídos a partir das experiências de vida 

desses sujeitos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Através desse trabalho foi possível perceber que a Educação do Campo apresenta uma 

forte vinculação com os movimentos, os quais têm uma forte inserção em lutas sociais, 

principalmente na luta pela terra e ainda criando um movimento de articulação em prol da 

Educação do Campo. Neste sentido necessário faz-se compreender como os princípios da 

interdisciplinaridade, da contextualização e do ensino com pesquisa fomenta a formação dos 

sujeitos envolvidos na construção de uma educação que busca aproximar os conteúdos 

ensinados a realidade vivida dos alunos, bem como levar um conhecimento de forma 

multidisciplinar, que provoque nos sujeitos o desejo por conhecimento, possibilitando aos 

cidadãos participarem na elaboração das políticas educacionais do/para o campo, como forma 

de diminuir a discrepância social existente no campo em relação à cidade. 

Os princípios da Educação do Campo estudados para a construção desse texto 

expressam a complexidade e urgência de uma educação específica para os povos do campo, 

que rompa com as amarras históricas que colocam o campesino na condição de 

subalternidade, de opressão. 

A LEdoC (Licenciatura em Educação do Campo) tem a função de pensar propostas de 

educação que superem os modelos urbanocêntricos, que reproduzem a ideologia dominante. 

Para isso, as bases devem estar nos princípios da contextualização, da interdisciplinaridade e 

do ensino com pesquisa, a fim de que a realidade concreta dos homens dialogue com os 

conhecimentos científicos. 

 Em síntese, a contextualização é um modo de atuar da Educação do Campo, que: 

considera a imbricação com os movimentos sociais e sua luta histórica por uma educação 

específica para o campo, construída com a ação direta do homem do campo; visa a 

sustentabilidade das relações ambientais, sociais, culturais e econômicas na relação com o 

local; quer se estabelecer como política pública de educação, por isso a importância de estar 

inscrita em marcos normativos, a exemplo das Diretrizes Operacionais da Educação Básica 

para as escolas do Campo; deve estar intimemente vinculado ao cotidiano do homem do 

campo; quer uma escola específica para o campo, com identidade cultural local; respeite a 

diversidade de modos de produção da vida, de  aspectos sociais, culturais, ambientais, 

políticos, econômicos, de gênero, geracional e de raça e etnia; garanta a participação efetiva 

da comunidade; rompa com a hegemonia da ideologia burguesa, valorizando as culturas 

locais; consiga estabelecer diálogo entre o saber popular e o conhecimento científico. 
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  Dessa forma é possível dizer que a interdisciplinaridade é uma necessidade da 

contextualização, pois para alcançar todas as características acima pontuadas, é preciso ter 

uma postura interdisciplinar. Os fenômenos da vida concreta só podem ser explicados na sua 

integralidade se analisados de modo multidisciplinar, portanto, parte-se da vida dos sujeitos e 

de seus saberes para os conhecimentos científicos, a fim de promover o salto qualitativo, do 

senso comum ao senso crítico. Não se pode negar a estrutura disciplinar em que nos 

inserimos, mas é urgente romper com os modos de pensar particionados, fragmentados, que 

desumanizam por não considerarem o homem em sua integralidade e inseridos em um 

determinado contexto. 

 A utilização da pesquisa como prática pedagógica ou o ensino com pesquisa é o 

instrumento, o mediador desse movimento de aproximação da realidade dos sujeitos do 

campo com os conhecimentos científicos, primeiro para conhecer essa realidade, depois para 

entendê-la criticamente e, em seguida, transformá-la. Este princípio parte do pressuposto de 

que o homem do campo é capaz de aprender e, principalmente, de ser sujeito do seu processo 

de aprendizagem. O que se propõe é um salto da educação bancária, que intenciona inculcar 

ideias, adestrar, para uma educação libertadora, que humanize, que emancipe, que permita o 

desenvolvimento da capacidade crítica. Esse movimento, a que Freire denomina inédito 

viável, deve ir na direção do ser mais. 

Espera-se que os resultados dessa pesquisa possam servir de parâmetro para reflexão 

de gestores, professores e alunos do Curso de Educação do Campo, que tem como objetivo 

principal formar professores/educadores do campo para o ensino Fundamental II e Ensino 

Médio, nas áreas de Química, Física e Biologia. 
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