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RESUMO: Os movimentos sociais do campo, tem lutado na direção da 
construção de uma educação pautada na valorização das dimensões 
socioeducativas formais e informais (num diálogo constante entre saberes 
científicos e empíricos), visando potencializar as relações socioculturais que 
contribuam para as transformações sociais, econômicas e políticas das 
estruturas vigentes. Contudo, o modelo formativo de educadores do/no/para o 
campo, ainda predomina uma visão tecnicista do ensino agrícola com uma práxis 
técnica-pedagógica de métodos e conteúdos que limitam à dimensão dos 
saberes culturais da realidade do campo, quase sempre alinhados aos arranjos 
produtivos do agronegócio. Neste contexto, o presente resumo tem por objetivo 
apresentar as relações entre as políticas educacionais e a concepção de 
educação no/do para o campo vinculadas aos cursos de licenciatura em ciências 
agrícolas/agrárias no Brasil. Inicialmente, apresenta-se a trajetória das políticas 
educacionais para o campo no País e a intervenção destas na concepção dos 
projetos políticos pedagógicos dos cursos de Licenciaturas em Ciências 
Agrícolas/Agrárias. Em relação aos procedimentos metodológicos, a pesquisa 
tem abordagem qualitativa, descritiva e propositiva, com base na revisão do 
aparato teórico, em fontes bibliográficas sobre políticas públicas educacionais 
para a formação de educadores em escolas no/do campo, traçando uma breve 
trajetória do curso supracitado, no Brasil. Expõe-se as interligações entre 
objetivos, perfil do egresso e campo de atuação dos projetos políticos 
pedagógicos dos cursos supracitados, em consonância a uma educação 
politécnica, profissional, rural e ou no campo. Com base em resultados 
preliminares, a literatura estabelece a escola como espaço de reprodução social 
e paralelamente um lugar de trocas de saberes, de pluralidade de concepções 
de sociedade. O processo formativo de integração dos eixos técnicos e sociais 
trata-se de elemento fundamental a ser citado nos projetos políticos pedagógicos 
e por consequência serem pré-requisitos das práticas vivenciadas no curso aqui 
estudado. Nessa perspectiva, o processo de ensino aprendizagem de 
profissionais para a educação do campo, deve permitir a quebra da hegemonia 
do ensino agrícola tecnicista, para valorizar a identidade dos povos do campo, 
das águas e das florestas por meio da constituição coletiva dos processos 
pedagógicos e organização social. Nas interlocuções teóricas e analíticas da 
legislação e documentação institucionalizada, uma das barreiras identificadas é 
a dualidade desordenada de conceitos, concepções de educação no campo e 
educação profissional para o campo, estabelecidas nos currículos e deste modo, 
implica nas metodologias de ensino, pesquisa e extensão das instituições, sendo 
esses os resultados dessa pesquisa. Conclui-se que o desafio está na 



intervenção do Estado em prol da universalização do ensino básico e superior 
da educação do campo concomitantemente a reconfiguração dos projetos 
pedagógicos não apenas na teoria mas na efetividade de uma educação 
omnilateral, com metodologias técnicas pedagógicas tendo o campo como 
espaço de vida, perante a diversidade da sociedade agrária com intuito da 
soberania democrática do saber. 
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