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Introdução 

 

 O processo de desenvolvimento no campo brasileiro, baseado no latifúndio e na 

monocultura, privilegiou uma pequena elite e destinou grande quantidade de 

camponeses a lutar, historicamente, pela terra de trabalho. Constituiu-se, desta forma, 

uma relação dialética com a manutenção de uma estrutura agrária desigual e, ao 

mesmo tempo, um grupo de resistência a este modelo, que busca recorrentemente 

transformar a correlação de forças no espaço agrário do país. Tal relação foi também 

transposta e sustentada por um processo educativo para o capital, privilegiando uma 

educação voltada para a expulsão dos agricultores camponeses do campo, tendo como 

foco uma educação voltada e pautada pela realidade urbana do país. No estado goiano 

esta dinâmica seguiu a mesma lógica.  

 O município de Goiás, em específico, esteve historicamente organizado por uma 

estrutura agrária concentrada, onde o pequeno agricultor camponês cumpriu função 

definida, a de força de trabalho para o avanço capitalista sobre o campo. E é certo que 

também o processo educativo voltado para o campo neste município partiu do princípio 

de formação desta força de trabalho. A partir de meados da década de 1980, no 

entanto, o espaço agrário municipal passou por uma relativa transformação na estrutura 

agrária. Como resultado de luta dos camponeses pela terra, organizados em diferentes 

Movimentos Sociais, foram criados 23 Projetos de Assentamento Rural, com o 

assentamento de 647 famílias. Este processo promoveu, ao mesmo tempo, uma 

mudança quantitativa da educação do campo no município de Goiás, visto que, 

aumentou consideravelmente o número de potenciais alunos vivendo no campo. Tal 
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mudança não foi refletida imediatamente na transformação da matriz produtiva 

desenvolvida e nem, tampouco, na mudança dos parâmetros direcionadores da 

educação no campo do município em questão. Frente a essa realidade, tem se 

apresentado cada vez mais necessário, o desenvolvimento de ações que promovam a 

agroecologia como matriz produtiva entre os grupos camponeses, e de uma educação 

não somente situada no campo, mas, construída a partir das características sociais, 

políticas, econômicas e ambientais intrínsecas do campo. 

 Nesse contexto, o presente projeto de extensão/pesquisa tem como objetivo 

geral criar/promover núcleo interdisciplinar de pesquisa e extensão, aproximando a 

universidade das escolas do ensino básico no campo, das Instituições de extensão rural 

e das entidades representativas da agricultura familiar camponesa, tendo como princípio 

gerador os preceitos teóricos e práticos da agroecologia. A partir desta linha central, 

buscamos ainda promover um processo de formação participativa de professores e 

alunos das escolas do campo, bem como a discussão de novas perspectivas produtivas 

(agroecológicas) com pais de alunos inseridos na comunidade do entorno destas 

escolas.  

 As ações em desenvolvimento, considerando um projeto que visa a realização de 

atividades contínuas, tem sido inseridas no cotidiano de 4 (quatro) escolas do campo no 

município de Goiás: Escola Municipal Holanda, Escola Municipal Vale do Amanhecer, 

Escola Municipal Olimpya Angélica de Lima e Escola Municipal Terezinha de Jesus. 

Estas escolas congregam, aproximadamente, 500 alunos de diferentes anos do ensino 

básico. Participam ainda das ações do projeto, professores, técnicos e camponeses 

inseridos na comunidade do entorno das escolas atendidas.  

  

Metodologia 

 

 A metodologia de opção para o desenvolvimento deste projeto assume uma 

abordagem participante de pesquisa (BRANDÃO, 1999) e popular de extensão. O 

desenvolvimento de um trabalho de investigação científica conectado à extensão deve 

assumir um caráter prático e de aproximação com os sujeitos pesquisados. No mesmo 

sentido, é importante o estabelecimento de uma proposta metodológica para o 

acompanhamento das atividades realizadas. A extensão, em especial, exige da 

metodologia parâmetros que possibilitem a validação progressiva das experiências e 

ações implantadas nos processos extensionistas. Neste sentido, buscamos estabelecer 

uma metodologia que alcance, ao mesmo tempo, as necessidades de produção de 



conhecimento científico e aquelas das ações de extensão na comunidade 

escolares/camponesas inseridas na proposta. 

 Como instrumento metodológico, específico, para o desenvolvimento das 

atividades previstas para o projeto utilizamos o DRP (Diagnóstico Rural Participativo). 

Entre as técnicas de DRP utilizadas durante as ações da proposta destacamos a 

Caminhada Transversal e o Mapeamento Participativo, que foram aplicados em duas 

das quatro escolas participantes do projeto. Nas duas outras escolas essa atividade 

ainda será realizada esse semestre. 

 Após o diagnóstico inicial, construída em conjunto entre todos os integrantes do 

projeto, o grupo teve que se dividir para atender as demandas apresentadas. Assim, 

passamos a perseguir três frentes extensionistas, desenvolvidas na escola ou com a 

contribuição da comunidade escolar: a) criação de um observatório de educação do 

campo que visa mapear as ações sobre essa temática no Estado de Goiás; b) criação 

de um Jornal que visa estabelecer um diálogo entre as escolas do campo e entre estas 

e a comunidade; c) efetivação nas escolas e na comunidade, de ações de caráter 

educativo ou prático, que visam contribuir no fortalecimento da agroecologia no 

município de Goiás. Apesar da divisão em subgrupos, os integrantes mantém um 

diálogo permanente, para que possamos efetivar a pesquisa e a extensão sobre 

agroecologia e educação do campo. 

  

Resultados e Discussão 

 

  O presente projeto desenvolveu atividades ligadas tanto à promoção da 

educação do campo como, a partir das escolas inseridas no projeto, de ações que 

apresentem alternativas produtivas agroecológicas aos camponeses do município de 

Goiás. A primeira ação do projeto consistiu em uma aproximação inicial entre a 

Universidade e as escolas do campo, tendo como objetivo entender, a princípio, o 

funcionamento e a dinâmica de cada uma das escolas. Esta ação foi seguida pela 

realização de um Diagnóstico Participativo nas escolas atendidas, considerando que 

esta atividade teve como objetivo coletar informações qualitativas sobre as escolas, 

mas, ao mesmo tempo, iniciar um processo de discussão sobre os problemas 

vivenciados no cotidiano escolar.  

 No diagnóstico realizamos, em duas das escolas atendidas, uma Caminhada 

Transversal e um mapeamento participativo, além da coleta informal de dados por meio 

do diálogo com professores, alunos, entre outros. Na Escola Municipal Holanda, a 



Caminhada Transversal foi realizada com a participação de uma professora e 25 alunos 

de diferentes anos escolares. Durante a atividade foram discutidas questões referentes 

à vida cotidiana no campo, às características do Cerrado e os impactos causados pelo 

avanço do capitalismo no campo, à utilização de plantas medicinais, entre outros 

assuntos relacionados à educação do campo, englobando uma perspectiva 

agroecológica como a discutida por Altieri (1989). Os alunos envolvidos participaram 

ativamente, contribuindo com a discussão dos temas já que estes possuem a vivência 

no dia a dia do campo. Conseguimos, a partir desta atividade, coletar grande quantidade 

de informações e entender mais de perto a realidade que aproxima a educação e o 

campesinato no município. Dona Sueli, por exemplo, relatou sobre a importância cultural 

da manutenção das práticas de saúde a partir das plantas medicinais (Diário de Campo, 

Goiás/GO, 2011). 

 Na Escola Municipal Olimpya Angélica de Lima, além da caminhada 

transversal, foi realizado também um Mapeamento Participativo que, além de fornecer 

dados para o desenvolvimento de nosso projeto, permitiu uma reflexão de professores, 

alunos e agricultores camponeses sobre o espaço em que vivem. A representação que 

os sujeitos participantes - uma agricultora, duas professoras e vários alunos de 7 ao 9 

ano -  têm sobre esse espaço foi concretizada em um mapa elaborado no chão do pátio 

da escola, com o uso de materiais alternativos como folhas, galhos, fragmentos de 

rochas, entre outros. O resultado, entendemos, permite o inicio de um processo 

educativo que valoriza o espaço de vivência e o conhecimento da população do campo.  

 Em relação ao trabalho desenvolvido pelos subgrupos, apesar de recente, já 

alcançamos alguns resultados. O observatório de educação do campo tem feito o 

levantamento diário de notícias sobre a educação do campo e assuntos relacionados, 

que estão sendo organizados em um banco de dados. O jornal está em fase de 

estruturação e lançará a primeira edição no final do semestre, quando poderemos fazer 

uma avaliação inicial da proposta e avançar no sentido de realmente estabelecer o 

diálogo entre uma e outra escola do campo e destas com a comunidade. O subgrupo 

que tem trabalhado com as práticas agroecológicas estabeleceu um diálogo inicial com 

a sociedade civil e com representantes de várias instituições direta e indiretamente 

envolvidas com a questão dos agrotóxicos. Visando consubstanciar esse diálogo, 

organizamos uma mesa redonda sobre a temática que contou com a presença de 

pesquisadores e extensionistas que dedicam ao assunto. Para ampliar esse diálogo 

propusemos também a criação do Comitê Municipal contra os agrotóxicos, que deverá 

trabalhar em duas frentes: uma voltada para ações educativas - inicialmente o trabalho 



será desenvolvido nas escolas do campo, mas pretendemos estender posteriormente 

para as escolas urbanas e a comunidade - que visam discutir não só o uso dos 

agrotóxicos, mas, sobretudo a importância da agroecologia, e a outra que pretende 

cobrar do poder público e órgãos correlacionados ações para reduzir o uso de 

agrotóxicos no município.  

 Entendemos que agroecologia é muito mais do que cultivar sem agrotóxicos. Por 

isso, entre as ações do projeto, está o acompanhamento participativo da implantação 

dos quintais agroecológicos e do curso de Agroecologia para camponeses, realizado 

pela Comissão Pastoral da Terra da diocese de Goiás. Esse acompanhamento tem 

possibilitado uma troca de conhecimento sobre o assunto e ampliar o diálogo com 

outros sujeitos envolvidos com a temática no município e região. 

 
Conclusões 

 

 Considerando o processo de modernização da agricultura, assim como, seus 

impactos sobre a sociedade, o ambiente e a educação, este projeto visualiza uma 

transformação amplamente abrangente, desde que, entendemos que tal mudança deve 

ocorrer não somente nas técnicas produtivas, mas também na construção de uma 

educação pensada a partir do campo, na democratização do acesso à terra, entre outras 

questões. Entendemos, ao mesmo tempo, que a educação pode cumprir função central 

nesse processo de transformação. Ou seja, a escola do campo deve representar um 

importante papel na construção de uma sociedade mais igualitária e sustentável. A 

educação do campo, estabelecida a partir de um processo onde os agricultores 

camponeses são sujeitos centrais, deve ter como foco a transformação baseada na 

valorização da cultura, dos valores e do trabalho da população que vive no campo. 
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