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Resumo 

Este artigo apresenta uma discussão acerca das políticas curriculares e dos possíveis currículos para 

a Educação do Campo pensados a partir dos aportes teórico-metodológicos da Teoria do Discurso 

(TD). Apresentamos um percurso da constituição das políticas de Educação do Campo, 

evidenciando o antagonismo entre Educação Rural e Educação do Campo, destacando as 

negociações em torno do direito à diferença e refletindo sobre as articulações políticas com vista a 

um projeto de educação mais justo, democrático e plural. Tomamos como referência os textos das 

Diretrizes Operacionais para as Escolas do Campo para analisar as articulações de sentidos em torno 

do significante Educação do Campo para, na perspectiva discursiva, compreender as lógicas de 

equivalências e diferenças na constituição das políticas curriculares para a educação do campo. 

Concluímos que na medida em que as políticas curriculares intentam sobre a demarcação da 

existência de demandas diferenciais nesse campo discursivo, evidencia-se um vazio normativo que 

por ser cheio de sentidos, possibilita que investimentos radicais e articulações políticas negociem 

sentidos, tornando a Educação do Campo um significante flutuante. 

Palavras-chave: Políticas Curriculares, Educação do Campo, Discurso.  

 

 

Abstract 

This article presents a discussion about curricular policies and the possible curricula for Farming 

and Countryside Education thought from the theoretical-methodological contributions of the 

Discourse Theory (DT). We present a history in the constitution of Farming and Countryside 

Education policies, highlighting the antagonism between Rural Education and Farming and 

Countryside Education, highlighting the negotiations on the right to difference and reflecting on the 

political networking towards a fairer education project, democratic and plural. We take as reference 

the texts for the Rural Schools Operational Guidelines to analyze the articulations of perceptions 

around the term of Farming and Countryside Education (Educação no Campo) in order to understand 

the logics of equivalence and differences in the constitution of curricular policies for Farming and 

Countryside Education. We conclude that to the extent that curricular policies attempt to demarcate 

the existence of differential demands in this discursive field, a normative void is evident that, being 

full of meaning, allows radical investments and political networking to negotiate meanings, making 

Farming and Countryside Education a fluid signifier. 

Key-words: Curricular Policies, Farming and Countryside Education, Discourse.  
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Introdução 
 

A proposição de discutir políticas curriculares e escola nos desafia a pensar a afirmação 

do campo do currículo como um movimento com fronteiras e contornos fluidos, marcados 

por negociações e articulações políticas em busca de significações as mais distintas em 

disputas, intentando assim, sobre a demarcação de sentidos, que hegemonizam 

provisoriamente, o que vem a ser currículo, suas práticas, políticas e atores sociais.  

Neste sentido, pensar a escola dentro do discurso da produção do conhecimento, nos 

implica e nos desafia a pensar de que forma entendemos a instituição escolar, as finalidades 

sociais que legitimam o discurso da escola, o seu lócus como espaço de luta por hegemonias 

e soluções de problemas sociais, além dos projetos políticos com a finalidade de garantir a 

formação em competências ou conhecimentos básicos. 

As discussões sobre uma base curricular e de bases universalizantes têm sido muito 

significativas nos últimos anos, embora não seja uma discussão nova, essa memória 

discursiva principalmente na educação do campo e nas escolas do campo, faz retomar com 

grande força as discussões em torno da homogenia nas produções do conhecimento e vem se 

apresentando como espaços de amplo debate, trazendo para o campo das políticas 

curriculares e para os possíveis currículos para as escolas do campo, estranhamentos, 

discussões, articulações discursivas, buscas por significação e pela fixação de conhecimentos 

que pretendem universalizar o que deve ser ensinado nas escolas, o que é legítimo de ser 

ensinado, simultaneamente aprendido e ainda avaliado. 

A formação escolar destinada aos trabalhadores do campo vinculou-se historicamente a 

um modelo urbano, no qual situava o campo como lugar de inferioridade - designada como 

Educação Rural. Neste modelo, temos um sistema de formação composto por fragmentos da 

educação urbana ‘importada’ para o meio rural, na maioria das vezes de forma precária 

quanto a sua organização e pautadas por processos de homogeneização. Esse modelo de 

educação foi marcado por uma concepção que retratava o lugar do campo a partir de uma 

visão estereotipada, repleta de preconceitos e de outras conotações que historicamente, fixava 

o campo como espaço inferior quando comparado ao espaço urbano. 

Leite (2002) analisando a educação destinada ao campo, designada como educação rural, 

faz uma ressalva sobre este modelo de educação no Brasil e enfatiza em seus escritos, que 

por motivos socioculturais a educação rural sempre fora colocada às margens da sociedade e 

associada a planos inferiores, onde se defendia que as pessoas do campo não precisavam de 

educação formal, compreendida como escolarização, apenas o povo da cidade deveria 

frequentar a escola. Por outro lado, a ação dos movimentos sociais vem tencionando 

discussões acerca dos direitos dos coletivos populares, bem como a luta por políticas públicas 

que reafirmem seus direitos, diferenças, especificidades e diversidade. 

As articulações políticas engendradas nas lutas dos movimentos sociais pelo direito a 

uma educação de qualidade, denunciam que a sociedade não foi pensada para/com os 

trabalhadores do campo e assim, a presença destes nas cidades, nos centros de saúde, nas 

instituições judiciais, nas escolas e até mesmo nas pautas das políticas públicas é nova “fruto 

do reconhecimento dos coletivos populares como sujeitos de conhecimentos, de valores, 
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culturas, sujeitos de processos de humanização/emancipação” (ARROYO, 2014, p.25), que 

emerge em meio às resistências. 

Historicamente, na tentativa de lutar pelo direito por terra, escolas, universidades, saúde, 

justiça para todos, os movimentos sociais situam suas buscas na tentativa incessante de 

instigar a política, o Estado, à sociedade e a escola a se repensarem, reconhecendo-os em 

suas diferenças culturais, étnicas e religiosas, entre outras. Segundo Arroyo (2014, p. 18), os 

coletivos em ações e movimentos sociais do campo estariam através de lutas expressando o 

sentido político e “contestam como as teorias pedagógicas escolares os pensam e como se 

pensam e pensam a função social e política das instituições do conhecimento”. Ainda nessa 

perspectiva, Arroyo (2014) enfatiza que a escola, o sistema educacional, teorias pedagógicas, 

educação do povo e docência são constrangidos à necessidade de se repensarem, pois os 

setores populares resistem em ser tratados e pensados como sempre foram e exigem outra 

forma de tratamento, ou seja, o reconhecimento de suas demandas diferenciais nas políticas, 

na educação.  

O modelo de Educação Rural imposto ao povo campesino estabelecia o conhecimento - 

compreendido enquanto conteúdo escolar, considerado válido e legítimo - sem levar em conta 

as necessidades dos povos campesinos, porém, mudanças nas políticas curriculares, nos 

currículos dessas escolas iniciaram-se a partir da luta dos movimentos sociais, em busca da 

efetivação de direitos e de reconhecimento. Para atender as especificidades e oferecer uma 

educação de qualidade, adequada ao modo de viver, pensar e produzir das populações 

identificadas com o “campo”1, a saber, agricultores, criadores, extrativistas, pescadores, 

ribeirinhos, caiçaras, quilombolas, seringueiros. A ideia da Educação do Campo vem 

articulando os diferentes segmentos, que apesar das suas diferenças e especificidades, unem-

se nessa luta comum reivindicando uma educação voltada aos diferentes trabalhadores 

camponeses, das florestas, das águas, no objetivo de que suas demandas2 sejam atendidas nas 

singularidades e especificidades de cada segmento, identificando-se com o significante povo 

camponês e articulando-se na “esperança de construção de uma política da diferença” 

(MACEDO, 2006, p.111). 

A formação discursiva Educação do Campo, apresenta-se dessa forma, em contraposição 

às relações de poder que se estruturaram na sociedade, assumindo a expressão da força, 

resistência e ação de um coletivo que se articula diante da luta por direitos. Concomitante a 

isto, como fruto das articulações políticas engendradas nas discussões e lutas em torno da 

demanda por qualidade nas escolas do campo, um modelo de educação urbanizada vai 

perdendo a hegemonia3 na formação do povo campesino diante de outra proposição que se 

apresenta, enquanto Educação do Campo, como uma forma de educação pensada para 

atender esses sujeitos de diferenças, de aprendizagens coletivas e de valores culturais 

próprios.  

Assim, quando pensamos no campo como sendo um lugar de possibilidades, buscamos 

questionar a ideia e a visão da educação rural, que se realizou como uma projeção da educação 

das cidades, sem nenhuma tentativa de compreender as especificidades rurais, consolidada a 

partir de bases curriculares e de um currículo com fundamentos urbanos, homogêneos e 

estruturantes de uma educação pensada e vivida pelos povos da cidade. Neste sentido, 
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reconhecemos que o projeto de Educação do Campo compreendido enquanto uma educação 

diferenciada, que estreita laços com inúmeros projetos curriculares não fixos, mais 

democráticos, radicais e plurais, contribuem para o fortalecimento de uma educação com 

base popular e esse horizonte que se busca, ainda compete por hegemonia no campo 

educacional com o projeto de educação rural nos espaços do cotidiano das escolas do campo. 

Com este estudo, buscamos o reconhecimento dos deslocamentos e dos movimentos nos 

sentidos expressos nos discursos sobre a Educação do Campo, nestas políticas curriculares 

para as escolas do campo na atualidade. Com isto, não queremos nos atentar sobre uma 

origem, mas sobre a trajetória que ainda está em construção de uma educação do e no campo 

de qualidade de qualidade e socialmente referenciada pelos povos do campo, e pelo fato de 

não ser fechada em uma política curricular fixa, a política de Educação do Campo, permite 

um repensar sobre o movimento de constituição dos sentidos, na (re)formulação de novas 

hegemonias, novas articulações, no sentido de ‘suprir’ as demandas dos coletivos sociais 

existentes nesse espaço do social.  

É nesse lugar teórico que aparece a necessidade de nos ampararmos no pós-

estruturalismo, a partir de um enfoque discursivo para o entendimento e a compreensão do 

contexto discursivo que norteia as políticas nas escolas do campo, refletindo acerca dos 

discursos produzidos pelas articulações políticas que constituem a base das políticas 

curriculares para as escolas do campo, os quais contestam e resistem aos saberes 

homogeneizadores que visam formar sujeitos únicos, universais, como se no caminho das 

exigências de forças externas todos fossem um ao mesmo tempo em que tivessem as mesmas 

demandas de formação. Assim, quando pensamos as políticas curriculares para a Educação 

do Campo, pensamos o currículo como política cultural (LOPES; MACEDO, 2011), espaço 

para o novo, para o diferente, para o que há de plural e mais democrático, valorizando os 

saberes diversos e a heterogeneidade que possa constituir uma política de currículo para a 

escola do campo, mas que precisa ser também e constituir-se enquanto uma política cultural. 

Este artigo4 assim se organiza: (1) no primeiro tópico tratamos com mais afinco do 

percurso histórico da constituição das políticas curriculares para a Educação do Campo, 

evidenciando as disputas pela hegemonia e o antagonismo entre educação rural e Educação 

do Campo, destacando as negociações em torno do direito à diferença e de currículos mais 

plurais, mais justos e mais democráticos para as escolas do campo; (2) no segundo tópico, 

tomamos como referência os textos das Diretrizes Operacionais para as Escolas do Campo a 

partir das quais buscamos analisar as articulações de sentidos em torno do significante 

educação do campo e compreender as lógicas de equivalências e diferenças na constituição 

das políticas curriculares para a educação do campo. No decorrer dos tópicos, trataremos a 

partir de um enfoque discursivo, dos sentidos expressos nas políticas de Educação do Campo 

e dos possíveis currículos e deslocamentos destas políticas curriculares nas escolas do campo, 

buscando refletir sobre as articulações políticas que se desenvolvem nos terrenos de 

negociações e articulações discursivas das políticas curriculares para a Educação do Campo. 
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A constituição de políticas curriculares para a educação do campo: 
hegemonias em disputas 

 
Discutir acerca da trajetória dos movimentos sociais do campo, nas entrelinhas e no 

movimento discursivo em torno da constituição de políticas públicas para a Educação do 

Campo, é pensar além dos vários conflitos e dos embates que estes sujeitos-atores vêm 

ocasionando nos debates e nas conquistas referente à cidadania e participação, no âmbito das 

decisões políticas. É pensar que estes movimentos sociais do campo constituem-se enquanto 

as novas identidades políticas (LACLAU; MOUFFE, 2015) e como sujeitos descentrados, 

que assumem nos jogos políticos suas diferenças e articulam-se em torno de suas principais 

demandas de forma a constituir uma hegemonia, pautada nos princípios de democracia mais 

radical e plural nas políticas e nos currículos para as escolas do campo. 

Diante disso, expomos a urgência em pesquisar e analisar as desigualdades históricas 

sofridas pelos povos do campo, bem como as articulações frente direito a uma educação do 

e no campo, uma educação de qualidade voltada ao reconhecimento da diferença, ou seja, 

voltada às especificidades desses atores políticos que reclamam seu direito e justificam-se na 

dimensão da luta pela terra, pela vida na terra, nas águas e nas florestas. Essa luta se expande 

na tentativa de garantir o direito à educação, na luta pelo acesso à escola do e no campo, por 

igualdade de direitos, mas não obstante a igualdade que homogeneíza, mas na igualdade que 

garante acesso e continuidade a formação dos povos do campo, desde a educação infantil ao 

ensino superior.  

As lutas se expandem durante o deslocamento da Educação Rural à Educação do Campo, 

outras demandas são articuladas de modo a possibilitar a constituição de outras novas 

hegemonias, a partir da articulação desses novos antagonismos sociais, discutindo nesses 

espaços de negociações as políticas, os currículos, as formações, entre outras questões. De 

acordo com Miguel Arroyo (2006) as desigualdades sociais são várias e, portanto, deve-se 

ter um olhar curioso para essas desigualdades e dívida histórica, principalmente um olhar 

direcionado à dimensão educativa. Nas palavras do autor, podemos elencar essas 

desigualdades como: 
 

Desigualdades econômicas, sociais e para nós desigualdades educativas, 

escolares. Sabemos como o pertencimento social, indígena, racial, do campo é 

decisivo nessas históricas desigualdades. Há uma dívida histórica, mas há também 

uma dívida de conhecimento dessa dívida histórica. E esse parece que seria um 

dos pontos que demanda pesquisas. Pesquisar essa dívida histórica. Esclarecê-la, 

mostrar nuances ir fundo para ver o que caracterizou esses processos históricos. 

Esse enredo histórico que fez com que o pertencimento social, indígena, racial do 

campo tenha sido tão decisivo nas desigualdades em geral, mais especificamente 

nas desigualdades escolar e educativa (ARROYO, 2006, p. 104). 

 

Em conformidade com Arroyo (2006), no que concerne a importância de esclarecer as 

causas histórico-sociais que ocasionaram as grandes e diversas formas de desigualdades 

sociais, destacamos a atuação destes atores sociais organizados em articulações políticas, 
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sobretudo, com vista a repensar tais desterritorializações, desigualdades, relações de 

inferioridade na relação poder-saber e o papel dos movimentos sociais frente a processos e 

projetos educacionais mais justos, por meio de discursos de valorização das diferenças, da 

garantia de direitos, das inclusões nas pautas das agendas políticas e pelo reconhecimento de 

ser humano pertencente a uma sociedade não estagnada, ou seja, em constante 

formação/construção de um terreno no qual operam as lógicas de justiça social e de 

democracia. 

A Educação do Campo se constitui historicamente em meio a negociações no campo das 

políticas curriculares, sendo tencionada a partir das articulações políticas que “tem a 

capacidade de reinventar e reorientar as ações do Estado e as políticas” (GOHN, 2014, p. 

159). Inicialmente a luta principal é pela Reforma Agrária, essa demanda que ganha uma 

totalidade inicialmente tornando-se hegemônica nas mobilizações e atuações políticas, mas 

que ao longo de sua trajetória vem alcançando maiores proporções e reconfigurando-se em 

torno de novas demandas, sendo o direito a educação diferenciada, o discurso que busca 

construir um centro privilegiado que se fixe, embora parcialmente, constituindo-se um ponto 

nodal a partir das articulações discursivas e dos jogos entre diferenças e equivalências 

(LACLAU; MOUFFE, 2015). Estes novos discursos, desloca o sentido inicial da luta e torna 

o direito a uma educação diferenciada o principal objeto de luta e de mobilização política, a 

demanda que move a atuação política em torno de uma democracia mais radical e plural nas 

políticas curriculares para a Educação do Campo. 

Consideramos, pois, que toda política curricular é uma política cultural já que “o 

currículo é fruto de uma seleção de cultura e é um campo conflituoso de produção de cultura, 

de embates entre sujeitos, concepções de conhecimento, formas de entender e construir o 

mundo”, como bem salienta Lopes (2004, p.111). Neste sentido, as políticas de Educação do 

Campo são marcadas por conflitos, negociações no campo das diferenças e equivalências em 

torno do direito a educação, tendo como principal demanda a diferença e, ao mesmo tempo, 

constitui-se enquanto principal objeto de luta desses sujeitos nas articulações políticas o 

discurso de qualidade na educação, a saber, na educação do campo.  

Dessa forma, cabe-nos dizer que as políticas de educação do campo, apesar de ser pouco 

exploradas em pesquisas e estudos curriculares, principalmente a partir da categoria de 

recontextualização/ tradução nos contextos das políticas (RAMOS, 2017), não se constitui 

como uma discussão nova5. É possível entender em sua trajetória os conflitos e mobilizações, 

as demandas que ganham espaço privilegiado nas agendas políticas e se constituem como 

objeto político de luta, uma educação diferenciada do e no campo. Nesse campo, veio se 

destacar a participação ainda mais ativa dos movimentos sociais do campo, pelo acesso à 

educação, principalmente em meados dos anos 1980 contra os ideários da ditadura militar, 

como também por democracia sendo que uma das bandeiras de luta era pela “educação, 

direito de todo cidadão e dever do Estado” (ARROYO, 2015, p. 55).  

Os coletivos reivindicam os currículos da educação e o reconhecimento da produção das 

desigualdades construídas, principalmente no território campesino, onde estes povos do 

campo foram vistos como inferiores em nossa história, na política, na cultura e até no campo 
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pedagógico. Nessa perspectiva, “os movimentos do campo retomam, repolitizam e 

radicalizam essas lutas: educação direito nosso, dever do Estado” (ARROYO, 2015, p. 55).  

O currículo neste contexto é questionado e entendido como um híbrido (LOPES, 2004; 

2005; 2006), longe de ser um instrumento que tece uma ‘síntese’ das diferenças, de todo o 

conhecimento, de todos os valores, de todas as culturas. Levando essa reflexão mais longe, 

entendemos, pois, que o currículo é um terreno de negociações marcado pela contingência e 

precariedade. Não se pode pensar, a partir da categoria discurso – lugar do qual falamos – 

pensar o currículo, bem como as políticas curriculares como documentos oficiais em seu 

fundamento último pronto a ser executado. É deslocada a demanda de uma educação ‘no’ 

campo – apenas no território campesino – a luta ganha outro objeto político, a qualidade da 

educação do e no campo, princípio este vinculado principalmente à garantia de uma educação 

pensada a partir das especificidades dos povos do campo, além de a educação ser, acontecer 

e ser reinventada no território campesino. É um currículo para uma escola do e no campo em 

construção, são políticas curriculares de Educação do Campo sem um fundamento último, e 

é esse vazio normativo que acreditamos ser capaz de reinventar o curso e o percurso da 

educação do campo, a constituição de seu conceito, embora seja impossível pensar uma 

definição fixa do que seja educação do campo, visto a impossibilidade do fechamento do 

social.  

Com efeito, o campo das políticas de Educação do Campo sofre suturas e deslocamentos 

a partir das articulações políticas decorrentes dos discursos em torno de uma política mais 

democrática e plural, uma política de educação do e no campo que, entendida a possibilidade 

de aproximação da recontextualização aos processos dos hibridismos nas políticas 

curriculares, se constitui por sentidos imprevisíveis constituídos hegemonicamente na 

articulação entre cultura e política, bem como na negociação incessante que produz as 

políticas de currículo (LOPES, 2004). 

Caldart (2012, p. 257), em outras palavras, ressalta que Educação do Campo é um 

conceito em construção, configurado como uma consciência de mudança que ela materializa 

ou projeta, como “uma categoria de análise da situação ou de práticas e políticas de educação 

dos trabalhadores do campo”, mesmo as que se desenvolvem em outros lugares e com outras 

denominações. Há, contudo, práticas sociais e políticas que vem produzindo o conceito de 

Educação do Campo, que tem como sujeitos-atores e protagonistas nos processos de 

articulações políticas, os movimentos sociais do campo.  

Discursivamente, estas considerações seguem a direção da compreensão que, a 

Educação do Campo se confronta com a Educação Rural, mas não se constitui como uma 

“Educação Rural Alternativa”, são na verdade hegemonias em disputas em constante 

(re)afirmação, disputam projetos, reivindicam novas demandas que denunciam, enunciam e 

anunciam novos sentidos nos currículos e nas políticas curriculares. Dito de outro modo, a 

Educação Rural apesar de superada nos textos oficiais, torna-se presente ainda nos dias atuais 

na medida em que as tensões – entre Educação Rural e Educação do Campo - cercam o chão 

das escolas do campo, sendo a educação do e no campo, o direito, os saberes, os 

conhecimentos, negociados diariamente nos espaços do entre-lugar das políticas curriculares/ 

dos currículos, ou seja, nos processos de recontextualização e tradução das políticas. 
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Tendo presente todos os elementos que explicitamos até o momento, discutiremos sobre 

os movimentos e articulações discursivas que se evidenciam na trajetória de constituição das 

Políticas de Educação do Campo, que nos parecem básicos para o entendimento das nossas 

inquietações e indagações elencadas no início desta seção. Porém, é relevante destacar a 

complexidade das políticas curriculares que devido ao seu caráter contingente os sentidos 

expressos nesta trajetória ampliam-se e deslocam-se no movimento dos sentidos, pois 

consideramos que a escola bem como as políticas curriculares são “campos sujeitos a 

negociações, renegociações e disputas” como bem argumentam Ramos, Barreiros e Frangella 

(2012, p. 80).  

A partir das formas de controle existentes na escola- formas de controle e organização 

que coexistem no meio escolar – faz-se possível entender os limites da escola em operar 

coerentemente com metas das políticas curriculares instituídas como meios para 

materialização do campo oficial para o campo da prática (RAMOS; BARREIROS; 

FRANGELLA, 2012). Dessa forma, assumindo a perspectiva de que as políticas são 

traduzidas, ao invés de implementadas, o caráter contingente da recontextualização das 

políticas é evidenciado e, embora seja embebida dos textos políticos instituídos, possibilita a 

constituição de novos sentidos, de novas demandas possíveis a partir do movimento de 

tradução a que as políticas são tomadas pelos atores. Essas demandas dominam o campo do 

social em torno de novas articulações políticas, possibilitando com isso que ações políticas 

sejam organizadas a partir de antagonismos que regulam e colocam em movimento uma 

fronteira que faz com que as formações hegemônicas se deem no espaço do indecidível. É o 

caráter não absoluto e não definitivo que se torna condição para a hegemonia provisória, é 

essa incompletude no campo da constituição que possibilita as tensões para a incessante 

manutenção da hegemonia. 

 
 
A constituição das Políticas Curriculares: Operando com as traduções nas 

políticas de Educação do Campo 
 

O contexto da educação básica do campo no Brasil, em meio a lutas pelos direitos 

humanos nas áreas rurais, vincula-se a projetos distintos do que vem a ser significado 

enquanto educação do campo pelos diferentes povos do campo. Neste cenário de atuações 

políticas, em detrimento a diversidade de projetos existentes nesse campo, há que se buscar 

elementos, eventos, movimentos e processos que contribuam para que os sentidos que os 

movem possibilitem que demandas individuais sejam deslocadas em seus sentidos, tornando-

se a partir de um jogo de consensos e dissensos, demandas universais. Essas demandas são 

universais não no sentido de serem completas, mas por representar provisoriamente os 

interesses dos diferentes povos do campo e ao constituir-se enquanto hegemônicas, a 

demanda por uma educação do campo veiculada nas articulações políticas, vem tencionando 

o Estado no que concerne a “organização dos espaços públicos e de lutas democráticas em 

prol de vários direitos, dentre eles, a educação do campo” (OLIVEIRA; CAMPOS, 2012, p. 

237). Essas articulações só são possíveis a partir das identificações sociais que são 



Políticas de currículo para as escolas do campo: (...) 
 

 
879 

constituídas (MENDONÇA, 2015), e são essas articulações que constituem as lutas políticas 

em torno do direito a educação do campo - direito ao acesso e permanência de todos - bem 

como o respeito às diferenças como princípio de combate à exclusão.  

Se o discurso é estabelecido a partir da relação entre elementos (diferenças), esses 

elementos passam para o status de momentos (equivalências) durante a articulação e dessa 

forma, os discursos se constituem por processos de identificação que se dão no campo do 

social. Nas palavras de Mendonça (2015, p. 76) “compreender o processo articulatório é 

decisivo para o entendimento da noção de que é pelo discurso – e não antes e nem tampouco 

fora dele – que as identificações sociais são constituídas”.  

Nessa linha de compreensão, a partir da perspectiva discursiva a qual assumimos, não 

podemos considerar que existem grupos definidos a priori e que tampouco possuem 

discursos prontos, pois os discursos são constituidores de grupos específicos, sendo, portanto, 

possíveis sempre de ser outros sentidos que tomem o discurso em outro momento, em outro 

contexto, em outro grupo. Em outras palavras, não existe um grupo (de classe) que possui 

discursos únicos a priori que representem as diferentes demandas articuladas na luta política 

por uma educação do campo, existem discursos que se constituem a partir de demandas de 

grupos específicos, tais como, por exemplo, as lutas políticas feministas, antirracistas, de 

gênero e dos diferentes povos do campo que possuem demandas distintas, dentro do campo 

da educação do campo. 

A Educação do Campo não se constitui enquanto um campo recente de contestação e de 

lutas na sociedade moderna ou nos dias atuais. E apesar de os discursos da Educação do 

campo guardar marcas de um antagonismo frente à Educação rural, surge de uma ordem que 

busca colocar nesse horizonte o direito dos camponeses a educação, “nasce de outro olhar 

sobre o campo” (ARROYO; CALDART; MOLINA, 2011, p.11). O termo Educação do 

Campo não marca um surgimento, aparição ou mesmo simples troca de nomenclatura, mas 

carrega em si uma construção histórica que a diferencia da Educação Rural oferecida por 

décadas pelo Estado e a constitui enquanto uma perspectiva antagônica. 

A construção histórica da formação discursiva Educação do Campo não representa uma 

transição do que se compreende por Educação Rural, nem tampouco expressa um discurso 

de abandono aos sentidos que esse último termo citado carrega. A Educação do Campo tem 

sua marca pela contraposição ao modelo Rural de Educação – um modelo de educação 

elementar que seria ofertada pelo Estado aos povos do campo, uma educação que em pouco 

ou nada se diferenciava dos modelos urbanos de educação –, uma luta marcada por sentidos 

que se contrapõem a esse modelo e paradigma de educação rural, que visa, sobretudo, 

“romper com uma hegemonia constituída através de articulações discursivas engendradas 

pelo Estado e pelo sistema capitalista” (CUNHA; SILVA; RAMOS, 2017, p. 4).  

Essa articulação discursiva que constitui a hegemonia engendrada pelo Estado caminha 

frente ao controle e domínio do poder/ saber e alimenta um sistema desigual de reprodução 

que acentua as desigualdades sociais, a desvalorização cultural - de povos em detrimento a 

outros, de territórios em relação a outros, de saberes em relação a outros -, bem como 

submetendo os trabalhadores a sua exploração, a partir de um modelo de educação elementar 

para o trabalho, a Educação Rural, como abordado como abordado anteriormente. 
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Levando essa reflexão mais longe, os movimentos sociais do campo, a partir de 

articulações políticas que tem como protagonistas os povos das florestas, das águas e do 

campo, entre outros, precisaram se articular diante de uma demanda única, um movimento 

Por uma Educação do Campo que pudesse articular as diferentes demandas e hegemonizar, 

constituindo-se enquanto um movimento único. Mas, apesar de terem como objeto de luta 

uma demanda que representa os diferentes grupos, esses movimentos carregam outras lutas 

com sentidos e demandas peculiares. Em outras palavras, o movimento do campo precisou 

esvaziar-se também dessas particularidades que carregam e os sustentam, para que assim, 

pudesse ser e constituir-se enquanto um movimento único Por uma Educação do e no Campo 

que representaria os movimentos sociais do campo, e resistiriam a partir da constituição de 

nova hegemonia, mais democrática e plural.  

As lutas em torno de uma educação do e no campo, não se dá na trajetória histórica de 

educação do campo de forma linear onde as conquistas são alcançadas e perpetuadas no 

âmbito da prática, seja no âmbito de políticas curriculares, seja nos currículos das escolas do 

campo. Tampouco, consideramos que exista um fundamento último nas políticas de 

educação do campo. Esses discursos se renovam e anunciam novas demandas em torno do 

que é significado enquanto educação do campo, qualidade, diferença. São essas demandas 

construídas nos processos de identificação social que possibilitam os jogos entre diferenças 

e equivalências nas articulações políticas. As políticas curriculares para a Educação do 

Campo são constituídas num campo de tensões, e os movimentos sociais do campo como 

protagonistas dessa luta são inseridos nesse terreno de negociações e articulações políticas, 

que a partir de movimentos de “conformismos” – momentos - e “resistências” – elementos - 

(GHON, 2011), recriam-se e anunciam-se no campo do direito e educação, inscritos em 

processos mais justos, democráticos e plurais. 

A realidade da educação no mundo rural ao longo se sua trajetória histórica vem sendo 

transformada por movimentos instituintes que começam a articular-se com mais força a partir 

do final dos anos 1980, período este que se findava o processo da Ditadura Militar (1964-

1985), onde os direitos sociais e civis eram reclamados, principalmente o direito a educação 

do campo. O movimento em torno de uma Educação do Campo inicialmente tem a reforma 

agrária como principal objeto de luta, embora logo se perceba a necessidade de agregar novas 

demandas e ampliam essa luta a partir dessas novas demandas. Ao mesmo tempo, é relevante 

destacar que os movimentos sociais do campo sofrem ao longo da trajetória da constituição 

de uma educação do e no campo, pois tem sua realidade e sua luta escrita num campo de 

tensões, tencionando entre avanços e retrocessos na legitimação de suas principais demandas 

e essa é um elemento bem presente no campo da educação do campo.  

A década de 1990 foi relevante, neste sentido, para a consolidação de outros movimentos 

iniciados pela universalização de uma educação básica e às diversas modalidades de 

educação - educação de jovens e adultos – EJA, educação especial, educação do campo – 

“que reconfiguram os espaços públicos e privados no quadro das lutas populares, ampliando 

o campo de conquista de direitos” (OLIVEIRA; CAMPOS, 2012, p. 237). Esses novos 

coletivos apresentam-se com marcante presença no cenário nacional nas mobilizações em 

torno do direito, reorganizam-se e lutam se contrapondo a hegemonia estabelecida pelo 



Políticas de currículo para as escolas do campo: (...) 
 

 
881 

Estado, vislumbrando um modelo de educação articulado as suas principais demandas e logo, 

ampliando o campo dos direitos. Assim, o que se buscava em suas lutas políticas iniciais era 

uma educação básica inscrita em políticas de universalização para que pudesse se tornar um 

direito de todos, inclusive dos povos do campo e dessa forma, os profissionais da educação 

e os usuários das instituições escolares iriam pautar-se de uma formação que assegurasse as 

territorialidades e identidades socioculturais dos povos do campo (OLIVEIRA; CAMPOS, 

2012). 

Quando tratamos de Educação do Campo faz-se relevante destacar que ao nos 

reportarmos ao termo povos do campo6, não reduzimos a extensão da palavra a contemplar 

apenas os camponeses trabalhadores/as do campo, ao trazer e apresentar este termo na nossa 

discussão referimo-nos à diversidade de povos que compreendemos ser do campo, como os 

quilombolas, indígenas, povos das florestas, das águas, entre outros. São a partir dessas 

demandas desses diferentes povos do campo que os movimentos sociais se articulam em 

torno de uma educação do e no campo que os representem. Nas palavras de Arroyo (2015, p. 

53): 
 

As lutas dos movimentos sociais explicitam, radicalizam, reorientam 

politicamente as velhas e múltiplas formas de conflito no campo a que estiveram 

e estão atreladas às possibilidades e limites de um sistema de educação do campo.  

 

Com efeito, o discurso hegemônico engendrado pelo Estado de uma “educação, direito 

de todo cidadão e dever do Estado” era questionado, pois o Estado dito democrático, de 

direito, seria obrigado por meio de resistências dos movimentos sociais do campo a 

reinventar o modelo de educação ofertado para a população do campo e a afirmar a garantia 

dos direitos universais expressos em políticas, ao menos afirmar a universalização do acesso 

à educação básica no campo. 

Tendo percorrido o caminho frente a “um passado” ainda presente nos dias atuais – a 

Educação Rural -, e na tentativa de delinear uma trajetória histórica de um campo “que não 

é recente” – a Educação do Campo-, propomo-nos a concentrar nossa atenção para um resgate 

histórico do decurso na constituição do nosso objeto de estudo – a Educação do Campo. 

Salientamos, pois, que a exposição/enumeração dos “momentos” expostos na trajetória da 

educação do campo, feita por nós, não recai na suposição de que esta educação está decretada 

ou constituída em um fundamento último nos dias atuais ao serem expressas nas políticas 

curriculares, ao contrário.  

Entendemos a relevância desses momentos históricos no campo da constituição de 

direitos por uma educação do campo instituída nas políticas curriculares e diretrizes 

curriculares. Neste nosso estudo, procuraremos compreender as contradições entre o 

constituído nas políticas curriculares e os sentidos expressos no processo de 

recontextualização/tradução das políticas, compreendendo-o a partir do movimento cíclico 

dos diferentes contextos abordados por Ball (1992; 2001).  

Uma Educação do Campo foi proposta como um projeto antagônico ao modelo de 

educação engendrado pelo Estado, e em contraponto a esse silêncio frente à hegemonia 
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estatal posta nas propostas da chamada Educação Rural ou Educação Rural no Brasil, 

contestava-se a demanda da diferença, o reconhecimento desses povos a partir de um novo 

olhar para as populações que no campo vivem, buscava-se repensar esse modelo e incluir 

esse novo projeto na agenda política. Em outras palavras, constituía-se “um projeto que se 

enraíza na trajetória da educação popular” (CALDART; CERIOLI; FERNANDES, 2004, 

p.1), que traz em seus princípios “um novo olhar sobre o campo, um novo jeito de lutar e de 

pensar a educação para o povo brasileiro que trabalha e que vive no campo” (idem, 27). 

Sobre a implicação e constituição do termo Educação do Campo é preciso fazer algumas 

observações. Os sentidos que inundam esses termos de significação – campo e rural-, não 

podem ser utilizados como sinônimos quando tratados na trajetória da Educação do Campo. 

Consideremos, pois, a partir dos estudos de Mendonça (2015) sobre os limites da democracia 

a partir de Laclau, que a Educação do Campo é um projeto de educação que nasce numa 

relação antagônica ao modelo de Educação Rural instituído, que, apesar de negar uma 

identidade – a identidade dos povos do campo – é a possibilidade de sua constituição. Dito 

de outra forma é a partir da Educação Rural que a Educação do Campo é recriada como um 

projeto político de transformação da realidade instituída por décadas no campo, representado 

na relação antagônica frente ao poder estabelecido – a hegemonia dada pelo Estado.  

Com a Educação do Campo busca-se não apenas resumidamente a mudança de um 

termo, carrega em si o discurso de reconhecimento prioritariamente para a escolarização da 

população do campo, pois a educação compreende a formação de pessoas como sujeitos de 

seu próprio destino, sendo um processo complexo que tem estrita relação entre cultura, 

valores, jeitos de produzir, com formação para o trabalho, mas também, para a participação 

política (KOLLING; CERIOLI; CALDART, 2002). 

A nosso ver, as políticas instituídas para os povos do campo, são aquelas que respondem 

a interesses de determinadas demandas que se hegemonizaram em determinados momentos, 

mas apesar de considerarmos sua importância para o campo do direito à Educação do e no 

Campo e o estabelecimento legal de um modelo de educação do e no campo, em 

determinados momentos passa a não responder, ou responder parcialmente às demandas de 

alguns desses povos denominados no decreto enquanto população do campo.  

Essa demanda por reconhecimento dos demais povos originam outras lutas políticas, 

negociam o reconhecimento de suas especificidades dentro do campo da educação do campo, 

e passam a mobilizar-se na constituição de outras políticas ainda mais específicas de suas 

lutas, que expressem os sentidos de sua cultura. A guisa de exemplo, podemos situar as lutas 

em torno de uma educação do campo tecida pelos quilombolas e indígenas.  

Essa tentativa de superar demandas sociais, intenta sobre um projeto de buscar - mesmo 

que precariamente, contingencialmente e provisoriamente- estancar as lacunas existentes 

entre as diferenças, no entanto, entendemos que estas diferenças sempre estarão construindo 

espaços Outros de negociações, lugares da busca em torno do direito à diferença. Assim 

sendo, o discurso sobre a educação do campo, que busque a fixação na construção do espaço 

político da luta em torno do direito, da justiça social e da democracia – embora 

temporariamente - uma ampla gama de reivindicações, contribui para o surgimento de novas 

bases e de novas articulações. Procurando, no entanto, uma especificidade, formam-se essas 
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novas “identidade[s] política[s] que, em debates recentes, têm sido agrupadas sob a 

designação de novos movimentos sociais” (LACLAU; MOUFFE, 2015, p. 242). Estes 

‘novos movimentos sociais’ emergem a partir do silenciamento de atores dentro dessa 

articulação existente neste movimento, bem como da persistência e na necessidade de sua 

diferenciação, em meio a um discurso fundado no status privilegiado dentro das Ciências 

Humanas, o discurso das classes como única categoria possível de análise do político e do 

social. 

Entende-se com o exposto até o presente momento, que apesar de o trabalho ser relevante 

e parte constituinte para pensarmos a Educação do e no Campo, as demandas diferenciais 

ampliam os sentidos das lutas, entram na pauta das discussões os discursos sobre cultura, 

modos de viver em territórios diversos, saber/ conhecimento, entram em disputas e 

negociações no campo da Educação do Campo.  

Além disso, no contexto de traduzir os interesses postos nas agendas políticas (as 

demandas) para textos políticos, desaparecem alguns sentidos particulares, que ao 

universalizarem-se provisoriamente, constituem novos vazios normativos, sendo estes, 

motivos de novas negociações. São essas faltas constitutivas, esses vazios normativos, que 

possibilitam o investimento e a criação de estratégias mais radicais e plurais no processo de 

traduzir as políticas, são a partir de docentes que se inquietam e estejam inscritos em um 

projeto maior e democrático no âmbito das políticas, da educação, dos currículos para as 

escolas do campo, que a formação discursiva Educação do Campo escreve sua trajetória.  

Uma trajetória que por mais que estejamos implicados na tentativa de fixar sentidos no 

que venha a ser a Educação do Campo, estamos submetidos aos deslocamentos, ‘imersos na 

luta entre a existência de uma totalidade inalcançável que julgamos a todo instante poder 

preencher” (LOPES, 2015, p. 124), pensamos e defendemos ser essa falta que nos mobiliza 

a agir, a decidir e investir radicalmente em conteúdos normativos, políticas públicas e 

currículos mais justos e democráticos nas escolas do campo.  

Uma realidade que se escreve por linha tênues, e embora distante de ser alcançada em 

sua totalidade, a falta nos faz investir em diferentes ordens na tentativa de constituir 

“plenamente” – embora sempre alcancemos “momentos” provisórios e precários - e não 

esperamos que seja constituído em sua plenitude, pois os sentidos movem-se a partir dos 

contextos e a sociedade não se constitui em um conjunto de signos fechados, ao contrário. 

Para nós a partir de um enfoque discursivo, o fechamento da sociedade é impossível, assim 

como um projeto de educação do e no campo em sua plenitude, considerando que este é um 

projeto impossível (LOPES; BORGES, 2015), mas ainda assim, é necessário buscarmos 

alcançar esse horizonte. 

 
 
As políticas de educação do campo no Brasil: uma análise das articulações 

discursivas e dos sentidos expressos nas diretrizes 
 

No arranjo atual das políticas de educação no Brasil, as políticas de Educação do Campo 

têm sido fruto de amplo debate e negociações, tendo inicialmente como principal demanda o 
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direito a uma educação de qualidade do e no campo e vem, progressivamente, desde a década 

de 1990, a partir das articulações políticas que os movimentos sociais do campo 

protagonizam a partir de atos de “rebeldia” (OLIVEIRA; CAMPOS, 2012, p. 237), lutar em 

torno do reconhecimento de suas diferenças e a inclusão das mesmas nas políticas, nos 

currículos das escolas no meio rural brasileiro.  

A “rebeldia como sentimento/ luta pela emancipação é um traço pedagógico das diversas 

populações campesinas, indígenas, caiçaras, quilombolas, atingidas por barragens, de 

agricultores urbanos” (ibidem, p. 238). Estes diferentes povos buscam, contudo, uma 

educação a partir de uma perspectiva nova, uma nova hegemonia que produziria a 

diferenciação da Educação do Campo para a histórica Educação Rural. É nessa perspectiva 

que os movimentos sociais do campo, em negociações e articulações políticas em torno de 

políticas educacionais para o campo, postulam uma nova concepção que incluísse, sobretudo,  
 

Suas cosmologias, lutas, territorialidades, concepções de natureza e família, arte, 

práticas de produção, bem como organização social, econômica, dentre outros 

aspectos locais e regionais que compreendem as especificidades de um mundo 

rural (OLIVEIRA; CAMPOS, 2012, p. 238). 

 

Visando responder a essas demandas expostas e reivindicadas pelos movimentos sociais 

do campo, que desde o final da década de 1990 arrastava-se no Conselho Nacional de 

Educação (CNE), insurgia na década seguinte o parecer nº 36, de 2001, e a resolução nº 1 de 

3 de abril de 2002 (BRASIL, 2001; 2002) – as Diretrizes operacionais para a educação básica 

nas escolas do campo, sucedido pela Resolução nº 2, de 28 de abril de 2008 (BRASIL, 2008), 

que estabelece as diretrizes complementares, normas e princípios para o desenvolvimento de 

políticas públicas de atendimento da Educação Básica do Campo. 

Diante da força e articulação dos movimentos sociais e instituições diversas, criou-se em 

2004, a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (Secadi) no âmbito 

do Ministério da Educação (MEC). A Secadi7 teria como meta pôr em prática uma política 

com respeito à diversidade cultural e as experiências de educação e de desenvolvimento das 

regiões e, para, dar conta das políticas reguladoras, do financiamento da educação infantil, 

da educação básica, do ensino superior e das modalidades, foi institucionalizada a 

Coordenação Geral de Educação do Campo de modo a assegurar as especificidades dos 

saberes e territorialidades dos povos que no campo vivem e na escola estudam. 

Com isto, as políticas de educação do campo se instalaram no bojo de dois ministérios, 

especificamente, o Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA), a partir do Programa 

Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA), e do MEC, por meio da Secadi. 

Pela primeira vez no Brasil, reconhece-se e legitima-se “a diversidade sociocultural e o 

direito à igualdade e à diferença possibilitando a definição de diretrizes operacionais” para a 

educação no meio rural (BRASIL, 2001, p. 26), essa asseguração é legítima, pois passa a 

contemplar os primeiros textos políticos para a educação do campo, as negociações em torno 

das políticas de educação do campo ganha outro espaço, o espaço da legislação. 
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Reconhecemos a legitimidade de cada uma dessas possibilidades, mas alertamos para o 

risco de tomar uma política como um manual a ser seguido, texto com totalidade fixa, que 

garantirá a qualidade da educação. Pensar dessa forma, logo incorreria nos riscos de tomar 

uma dessas alternativas políticas, as normatividades, como uma possibilidade de criar um 

conjunto de aspectos éticos a ser fixado nos currículos, nas políticas, o que presume uma 

tentativa de dominar e controlar de uma vez por todas as diferenças (LOPES, 2016), a atuação 

dos sujeitos que lecionam nestas escolas do campo, os saberes e os conhecimentos válidos 

para o ensino nestas escolas, embora destaquemos, a contingência no ato de traduzir as 

políticas, o fato de uma política assumir o “controle” totalmente, a nosso ver, é prejudicial a 

um projeto de educação democrática a que se pretende no campo. 

 
 
Os sentidos nas políticas de currículo para as escolas do campo – 

Discutindo sobre disputas, negociações e articulações entre equivalência 
e diferença 

 
Alicerçados em um enfoque discursivo, a partir do terreno teórico da lógica da 

equivalência e/ou diferença (LACLAU; MOUFFE, 2015), buscamos analisar os temas que 

geraram pontos de resistência e antagonismos entre o MEC/ CNE e as demandas formuladas 

e expressas nas Diretrizes Operacionais para as escolas do campo de 2002 e 2008.  

Sobre a lógica de equivalências e/ou diferença, nos convém retomarmos certas 

características e fazer alguns apontamentos. A equivalência se processa na diferença a partir 

de demandas heterogêneas (diferentes), mas que se tornam iguais apenas em uma relação 

antagônica comum a todas elas, o ponto que as representem, embora parcialmente, pois, para 

Laclau (2011, p. 105) “as equivalências podem debilitar, mas não domesticar as diferenças”. 

Dito de outro modo, embora as diferenças sejam ancoradas a partir de um ponto comum, - o 

que pode vir a debilitar tais diferenças -, estas não se fixam, o movimento em torno dos 

sentidos, de demandas diferenciais que ficaram excluídas desse processo de equivalências 

suturam essa ordem/ esse controle, o que possibilita que novas demandas sejam 

hegemonizadas em outro momento, em outro contexto e isso se justifica devido a 

contingencia de se instalar um fundamento último no social, nas políticas, nos currículos.  

Outro aspecto relevante para aprofundamento desses conceitos é que a partir de um 

enfoque discursivo, compreendemos que a equivalência não pretende eliminar as diferenças, 

uma vez que, de acordo com Laclau (2011) uma cadeia de equivalências é possível de ser 

constituída porque uma série de demandas sociais e particulares se frustraram e embora as 

particularidades dessas demandas não desapareçam completamente, são esses sentidos que 

expressam a diferença, a própria base para a equivalência.  

De acordo com a teoria laclauniana “a diferença continua operando dentro da 

equivalência, tanto como seu fundamento, como numa relação de tensão com ela” 

(LACLAU, 2011, p. 105). Ademais, outro aspecto relevante dessa lógica que necessita ser 

aprofundado é o caráter contingente da equivalência e da diferença, pois, assim 
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Como a lógica da diferença nunca logra constituir um espaço plenamente 

suturado, também a lógica da equivalência tampouco o faz. A dissolução do 

caráter diferencial das posições dos agentes sociais por meio da condensação 

equivalencial [lógica de equivalência] nunca é completa. Se a sociedade não é 

totalmente possível, tampouco é totalmente impossível (LACLAU; MOUFFE, 

2015, p. 207[grifo nosso]). 

 

Tendo em vista que as equivalências processam-se na diferença, a partir de demandas 

heterogêneas representadas por um ponto que os represente, um antagonismo comum, que os 

torna iguais, vimos por meio desta análise observar como as diferenças foram processadas 

nas articulações políticas e quais demandas em uma relação de tensão conseguiram 

hegemonizar-se e constituir-se enquanto textos nas políticas curriculares de Educação do 

Campo. As diretrizes Complementares Operacionais da Educação para as Escolas do Campo, 

como a própria nomenclatura já enfatiza, constituem-se enquanto uma política complementar 

às diretrizes instituídas em 2002, a qual outras demandas heterogêneas foram atendidas e ou 

ampliadas as que já existiam, bem como algumas por não se hegemonizarem não foram 

satisfeitas/contempladas nas políticas curriculares. 

As disputas nos processos de fixação de sentidos desses significantes, bem como as 

flutuações de sentido favorecem um dado discurso que se renova, se recontextualiza e 

negocia novos sentidos em torno da política curricular que fora pensado, articulado e 

constituiu-se como política. Cabe ressaltar que esse processo de ressignificação, de 

hibridismo nas políticas de currículo não é um processo linear e consciente, porém é um 

processo político que exige articulações em busca do atendimento às demandas heterogêneas, 

o que pode constituir-se enquanto equivalências nos processos de identificação (LOPES; 

CUNHA; COSTA, 2013). 

Os sentidos que são anunciados a partir do enunciado na política curricular é que as 

populações do campo não podem ser resumidamente compreendidas enquanto trabalhadores 

do campo como podemos ver em algumas teorias classistas. As populações do campo são 

grupos distintos que lutam por projetos distintos de educação do campo, embora tenham 

perpassado por processos de identificação e tenham a partir de articulações políticas em torno 

do reconhecimento da diferença, assegurado políticas públicas que garantam esse direito a 

educação e os legitimem, incluem enquanto objetos políticos e de lutas outras demandas. 

Com isso, vislumbra-se que estas demandas diferenciais sejam representadas nos textos 

políticos, demandas pensadas a partir dos seus povos, saberes, fazeres, contextos, como por 

exemplo, os indígenas e quilombolas que lutam e negociam sentidos para uma educação 

pensada a partir de sua realidade socio histórica e cultural. Em suma, nas políticas 

curriculares para as populações do campo são apresentadas nas normatividades e difere-se 

por vezes dos sentidos que lhes é atribuído nas políticas curriculares de âmbito local, 

municipais. Pois, na medida em que as diretrizes afirmam a garantia do acesso das 

populações do campo, uma educação que aconteça nas comunidades, parece-nos não 

desconstruir a ideia de pensar ou veicular um modelo de educação para todas as populações 

do campo, como se estivéssemos falando ou pensando em ‘uma’ educação para ‘um grupo’ 
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homogêneo, que possui as mesmas demandas, que requeressem os mesmos investimentos 

dos atores políticos, incluir as diferenças de ‘um’ grupo nas políticas e só assim alcançaria a 

qualidade que se espera das escolas do campo.  

Como já explicitado por nós, pensamos que os investimentos radicais em torno das 

políticas curriculares, dos currículos de educação do campo são necessários, mas não são 

‘planejados previamente’, são investimentos diários, articulações em torno de questionar as 

políticas, normatividades, mas pensar e agir frente a um horizonte que se pretende chegar 

(LOPES, 2015), embora tenhamos segurança de que esse caminho é inconstantemente 

recriado e estendido, sem garantias de chegar. Em outras palavras, parafraseando Burity 

(2015, p. 106): 
 

[...] é um horizonte, ou mais precisamente, uma linha do horizonte, ao qual por 

definição não se chega nunca, mas que vai, no seu autorecolhimento e 

deslizamento constante, atraindo ou impelindo a ação, a um movimento de 

aproximação, criando, assim, uma trajetória, uma história [grifos do autor]. 

 

Sobre o exposto pelos autores, é certo, que embora seja contingente e improvável a 

possibilidade de se chegar no horizonte a que se pretende, são os investimentos e essa 

possibilidade de mudança na significação, é a hegemonização de novas demandas que 

possibilitam que as políticas e os currículos tenham esse caráter aberto e contingente 

necessário para se pensar e buscar uma democracia mais radical e plural no campo da 

educação, bem como no campo da educação do campo, lugar de onde falamos. 

Alguns aspectos que se faz necessário serem ressaltados são voltados à organização das 

escolas do campo, sendo instituída na lei a garantia de condições físicas das escolas, tais 

como as condições de infraestruturas adequadas, bem como materiais e livros didáticos, 

equipamentos, laboratórios, biblioteca e áreas de lazer e desporto, em conformidade com a 

realidade local e as diversidades dos povos do campo.  

Parece-nos que essa é uma demanda presente tanto nas diretrizes quanto no PME/BMD8, 

sendo esta uma das demandas consideradas ampliadas a partir das diretrizes operacionais de 

2002, embora entendamos que esses aspectos voltados à organização e condições físicas e 

estruturais para o funcionamento das escolas do campo, nos dias atuais, - embora 

reconheçamos que tenha tido avanços estruturais -, ainda carecem de mais investimentos 

quando se pensa uma educação do e no campo de qualidade.  

Compreende-se que embora a política curricular “tenha garantido” o acesso e o direito a 

educação nas escolas do campo em seu texto, buscava-se garantir efetivamente o direito a 

uma educação do campo no chão da escola, pois as negociações no cerne das discussões 

sobre educação do campo não se deram apenas para a inclusão na agenda política, ou 

constituir-se enquanto política, a luta é pela efetivação dos direitos também na prática, esta 

que é uma das dimensões da política.  

É nesse contexto, que entendemos a introdução na política no que trata o Art. 10. § 2º 

sobre a importância de que as escolas multisseriadas ou não, contem com professores com 

formação pedagógica, inicial e continuada, instalações físicas e equipamentos adequados, 
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materiais didáticos apropriados para a realidade e contexto da escola no campo, bem como 

supervisão pedagógica permanente para que possa atingir o padrão de qualidade que se 

pretende. 

Os sentidos expressos a partir do termo multisseriada, incluída nos textos expressos nas 

diretrizes complementares, - termo usado para designar uma sala de aula com atuação de um 

docente que leciona com alunos de vários níveis de ensino e aprendizagem em um mesmo 

espaço/sala de aula - nos permite ser conduzidos a espaços e tempos onde uma parcela 

significativa das populações do campo estudaram nos anos iniciais de sua escolarização. 

Entretanto, essa palavra pode ser significada de várias formas pelos sujeitos–atores do 

campo. Rocha e Hage (2010, p. 11), intentando para as possíveis significações desse termo 

para os sujeitos que no campo vivem, enfatizam que, 
 

Para uns significou um primeiro momento que se desdobrou em muitos outros. 

Para outros significou o limite, o impedimento de continuar, a ausência do direito 

à escola. Para a grande maioria sinalizou o caminho da cidade (idem). 

 

Ao mesmo tempo, parece-nos que o fato de a escola, a sala de aula ser “multisseriada” 

denuncia o diálogo com a herança do modo de organização do meio urbano, a organização 

por séries/ anos, o que certamente, devido à história tênue de desigualdades que a Educação 

do Campo vem se constituindo, provoca certa descrença nestas turmas. Embora não seja 

nossa pretensão nos alongarmos na discussão sobre esta questão, pensamos que uma das 

explicações9 para essa descrença pode estar associada a ratificação da desvalorização do 

saber a ser ensinado, tendo em vista que estas turmas foram criadas por uma explicação 

política e não pedagógica, pautada em princípios que contribuiriam para as desigualdades 

sociais no campo. Ou ainda, a proletarização do trabalho docente que os professores têm 

estado sujeitos nas últimas décadas (CUNHA, 2005) – afinal com tão poucos alunos em uma 

turma, não haveria necessidade de contratar professores específicos para atender as diferentes 

turmas, ficando apenas um professor com todos os alunos que “queriam” ou “tinham o 

direito” ao estudo. 

Porém, cabe ressaltar que nesses modos de organização, os docentes são desafiados a 

reinventar espaços para a atuação, modos de ensinar e aprender são reinventados, rompe-se 

com as séries, mas também com o ensino de conteúdos por idade, vencem muitas vezes a 

depreciação e a falta de atenção das esferas públicas com a escola e para com as populações 

do campo. A experiência das classes multisseriadas tem muito a nos ensinar, pela sua 

dinâmica, resistência dos docentes, responsabilidade e compromisso de romper com 

organizações do ensino, e de veicular o compromisso com a concepção que se tem de 

educação do campo, sobretudo, “há sinais de vida, de resistência, de vontade de fazer 

diferente” (ROCHA; HAGE, 2010, p. 11). 

Nas classes multisseriadas, ou não, como bem explícita as diretrizes de 2008, necessita-

se de profissionais que tenham conhecimento sobre a trajetória e constituição da educação 

do campo, exige-se formação pedagógica específica, materiais adequados, estruturas físicas 

adequadas aos contextos das escolas do campo, ao mesmo tempo em que esses aspectos 
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contribuem para que as escolas do campo não sejam postas à precarização, como fora 

historicamente. 

Por não prever a formação dos professores vinculados a um projeto de pensar o campo 

e a educação no território campesino como lugar de desenvolvimento e de vida, é que essa 

demanda ganhou mais força nas agendas políticas, mesmo assim, embora movimentos de 

adequações às novas propostas tenham sido tomados, tornava-se emergente que professores 

qualificados (licenciados) atuassem nas escolas do campo, principalmente quando a oferta 

de educação no meio rural foi ampliada para o ensino fundamental até o 9º ano.  

Em geral, as escolas passaram a receber um contingente de professores oriundos dos 

centros urbanos, os quais possuíam formação específica, enquanto a educação infantil e séries 

iniciais, continuaria a ser ministrada muitas vezes, por um único professor, no caso específico 

das turmas multisseriadas, do qual se exigia apenas a formação em nível médio/magistério.  

Arroyo (2007), já menciona que a falta de formação específica para os profissionais que 

atuam nas escolas do campo é um elemento que tem ganhado bastante atenção durante as 

mobilizações e discussões políticas e, apesar de ser um problema histórico, contribui para a 

visão estereotipada de campo, acrescendo-se a esta a desvalorização dos docentes, já que 

durante muito tempo sobre os “professores leigos recaia o mito de um trabalho 

desqualificado” como nos aponta (VIGHI, 2013, p. 8). Tendo ciência sobre a importância da 

formação específica para a docência seja no campo, seja nas escolas urbanas, 

desconsideramos, pois, que seja “um mito”. Os “professores leigos” como nos aponta Arroyo 

(2007) não detinham formação específica e qualificação profissional para atuarem na 

docência, sendo a escolha pelos docentes atrelados “a empatia” com o lugar, com a 

comunidade e com a realidade dos alunos já que na maioria das vezes este professor morava 

na própria comunidade, o que certamente contribuiria para um ensino precário nestas escolas 

do campo. 

Salientamos, entretanto, como aponta Arroyo (2007; 2015) que os docentes oriundos da 

cultura urbana encontravam dificuldades para identificar-se com a cultura dos contextos 

existentes no campo, logo esta falta de identificação contribuiria para que os docentes se 

sentissem aquém de um processo de educação, muitas vezes esses docentes por não estarem 

envolvidos na dinâmica do território campesino e das discussões sobre o campo, “começam 

e terminam suas responsabilidades em sua própria sala de aula, e nem sequer são assumidas 

plenamente porque, na sala de aula, incidem fatores que lhes são alheios” como nos afirma 

Pérez Gomez (2001, p. 299). Isto exemplifica, em parte, o que enfatiza Arroyo (2007, p. 169) 

ao afirmar que faz necessário que a demanda de formação específica, inclusive conforme 

instituída nas diretrizes, seja empreendida na formação de um corpo profissional de 

educadores e educadoras “do campo no campo” e, complementa: 
 

Um dos principais determinantes da precariedade da Educação do Campo é a 

ausência de um corpo de profissionais que vivam junto às comunidades rurais, 

que sejam oriundos dessas comunidades, que tenham como herança a cultura e os 

saberes da diversidade de formas de vida no campo (idem). 
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Situemos, pois, que a crítica que os autores tecem à inserção de professores urbanos nas 

escolas do campo, vincula-se a nosso ver, à formação discursiva “identidade docente” – a 

luta por uma fixação identitária de professor do campo. Ao mesmo tempo, amparados em um 

enfoque discursivo, compreendemos que não há uma identidade constituída em sua 

plenitude, o que há, são processos de identificações que possibilitam a prática discursiva em 

uma escola do campo, a qual o docente negocia saberes-fazeres, contextos, sentidos do que 

venha a ser educação do campo, tanto no ato de traduzir as políticas ao mesmo tempo em que 

também as produzem.  

 
 
Considerações finais 
 

Ao longo desse texto, buscamos refletir sobre as políticas curriculares para a educação 

do campo a partir das contribuições da Teoria do Discurso e de estudos que incorporam esta 

teorização as políticas e ao currículo. Para tanto, apresentamos um percurso histórico da 

constituição das políticas curriculares para a Educação do Campo, ressaltando as tensões e 

articulações políticas representadas, principalmente, pelas demandas dos movimentos sociais 

do campo, constituídas em torno do nome Educação do Campo, além de analisar os sentidos 

em torno da Educação do Campo nas Diretrizes Operacionais para as Escolas do Campo.  

Seguimos investigando, num esforço de abrir possibilidades de outros modos de 

interpretar o que se entende por Educação do Campo, a quem atende essa educação, quem 

são os docentes que lecionam nesse espaço, e é nesse investimento que tentamos, sobretudo, 

entender as equivalências e as diferenças, os vazios normativos e as ausências que estas 

trazem no texto, nas políticas.  

Na tentativa de uma síntese, ainda considerando a impossibilidade de sua feitura, 

concluímos que as demandas elencadas por nós, ao longo da análise dos textos políticos, 

aparecem, inclusive, simultaneamente nos textos da LDB, das diretrizes curriculares para a 

educação do campo, bem como nas políticas curriculares municipais instituídas no 

PME/BMD. Cabe ressaltar que as políticas entendidas enquanto expressão de um processo 

que perpassa por traduções “visam legitimar certas vozes em detrimento de outras, formular 

consensos e orientar as mudanças para determinadas finalidades” (LOPES, 2005, p. 13). As 

ambivalências dos textos nas propostas curriculares produziram em um dado momento, em 

determinado contexto e continuam a produzir as negociações necessárias para a garantia de 

sua legitimação, ao mesmo tempo em que “engendram zonas de escape dessa dominância” 

(idem). 

Concomitante a isto, Lopes (2004) ainda explicita que as políticas curriculares se 

configuram como um hibridismo de tendências, pois os discursos globais ao serem 

sustentados pelo contexto de influência - a exemplo, governos internacionais, agências 

multilaterais, literatura especializada, entre outros, são incorporados no contexto local por 

meio de reinterpretações nos processos de traduções das políticas. A partir desse 

entendimento, os conceitos de políticas, currículos para a educação do campo, tornam-se um 

híbrido, pois “é por meio de textos e discursos de um contexto a outro e de sua consequente 
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modificação por processos de simplificação, condensação e reelaboração” (MATHEUS, 

2009, p. 102), que o caráter do hibridismo ganha sua marca nas políticas curriculares. 

Se as políticas curriculares são híbridas e constituem-se a partir de processos de leituras, 

significação nos processos de traduções, a compreensão das políticas de currículos pode ser 

considerada como luta discursiva pela constituição de representações para o currículo 

(LOPES, 2015). Por outras palavras, as negociações políticas de currículo são desenvolvidas 

por meio de articulações discursivas e a partir disso, alguns grupos sociais particulares, 

especificamente os movimentos sociais do campo, são capazes de articular-se em si, por meio 

da lógica de equivalências, provisória e contingencialmente, na defesa de diferentes 

demandas curriculares (LOPES, 2015) e são esses investimentos que constituem as mais 

diversas representações tanto para o currículo, quanto para as políticas de educação do 

campo. 
 

 

Notas 

 
1. Destacamos que o termo “campo” tem se configurado enquanto significante vazio, ou seja, ele vem buscando uma 

hegemonia no meio dos movimentos sociais dos povos das florestas, das águas e do campo, na tentativa de expressar 

uma luta única, extraindo-se dela as especificidades e necessidades de cada povo. Apesar de não ser o foco desse 

trabalho, esclarecemos que Laclau e Mouffe (2015) nos permite compreender esse movimento como um significante 

vazio, que consegue agregar demandas de diversos coletivos a partir de articulações discursivas que buscam espaço nas 

fissuras da hegemonia estabelecida, para ganhar espaço social e fortalecer a luta. 

2. O significado de demanda (significante) para Laclau (2013) transcende a ideia do senso comum de necessidade ou 

procura. No contexto da teoria do discurso laclauniana, significa exigência como forma de articulação política, ou seja, 

lutas articulatórias elementares na construção do elo social. 

3. Tratamos o termo Hegemonia a partir do entendimento de Ernesto Laclau e Chantal Mouffe (2015) que consideram que 

a hegemonia supõe o caráter aberto e incompleto do social, porque ela só pode ter lugar num campo dominado por 

práticas articulatórias. Para um maior aprofundamento ver “Hegemonia e Estratégia Socialista” (LACLAU; MOUFFE, 

2015).  

4. Este artigo foi elaborado a partir de uma análise crítica dos textos políticos, a saber, a LDB, as Diretrizes Operacionais 

para as escolas do Campo de 2002 e 2008 e o Plano Municipal de Educação do Município de Brejo da Madre de Deus 

– PE, buscando compreender os sentidos expressos no contexto da produção de texto e no contexto de influências, 

analisando as demandas que se tornaram, em uma cadeia de equivalências, hegemônicas, constituindo os textos 

políticos, bem como as demandas diferenciais que expressam em seus sentidos, o vazio normativo existente nas 

diretrizes e Políticas de Educação do Campo. Dessa forma, esse texto foi construído a partir da dissertação de mestrado 

intitulada “Políticas Públicas e Educação do Campo: uma análise dos contextos discursivos que norteiam as escolas do 

campo no município do Brejo da Madre de Deus – PE”, desenvolvida sob a orientação da Profª Drª Katia Silva Cunha 

e defendida em 2017, no Programa de Pós-graduação em Educação Contemporânea (PPGEDUC) do Centro Acadêmico 

do Agreste (CAA) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), em Caruaru – PE. 

5. Para maior entendimento sobre a constituição das articulações políticas que os sujeitos constituem a partir do jogo entre 

diferença e equivalências e como essas demandas ganham um lugar privilegiado na agenda política desses sujeitos que 

lutam por uma educação do e no campo, ver (RAMOS, 2017). 

6. O uso e o tratamento da expressão “povos do campo” contemplando a diversidade de povos do campo. Estes que são os 

povos designados por nós, enquanto povos do campo são entendidos a partir da designação do § 1º Decreto Nº 7.352 de 

04/11/2010. Essa distinção faz-se relevante para o entendimento de que não é um discurso único que representa esta 

diversidade de povos, embora as demandas particulares desses povos esvaziam-se de sentidos tomando corpo em 

demandas que representa os diferentes grupos em seus sentidos mais estritos, sendo hegemonizadas provisoriamente a 

partir das articulações políticas (BRASIL; 2010). 



 
JÉSSICA R. DA S. RAMOS e KÁTIA S. CUNHA 
 
 

 
892 

7. Ainda sobre a Secadi, cabe situar que a Secadi foi extinta pelo Ministério da Educação durante a gestão do governo 

interino Michel Temer. De acordo com o Manifesto da ANPED (2015) intitulado como “Reforma administrativas na 

contramão da pátria Educadora”, esta alteração da composição organizacional do MEC representa um desmonte da 

estrutura operativa desse ministério, ao mesmo tempo em que acarreta um contrassenso político e administrativo e, 

talvez, um retrocesso no caminho da construção de uma sociedade mais justa. 

8. A sigla PME/BMD refere-se ao Plano Municipal de Educação de Brejo da Madre de Deus – PE. 

9. São explicações contingentes suscetíveis de serem mais bem exploradas e aprofundadas em outras pesquisas, em outros 

trabalhos, tendo em vista que não é nosso objetivo neste estudo nos aprofundarmos dessa discussão. Sobre um maior 

aprofundamento ver os escritos de Cunha (2005) sobre o processo de desprofissionalização ou proletarização a que os 

professores têm estado sujeitos nas últimas décadas. A autora enfatiza que este fato pode ser observado pelo exercício 

profissional sem a formação específica da docência, ausência de prestígio social e o controle do fazer docente ser externo 

aos professores. 
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