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RESUMO 
 
 

A IMPORTANCIA DA EDUCAÇÃO: PARA A MANUTENÇÃO DO HOMEM DO CAMPO 
RESUMO O estudo relata a educação no Brasil e, neste contexto histórico, o surgimento das 
escolas rurais como estratégia política e econômica para a manutenção do homem no campo. 
Ao final do império brasileiro, antes da proclamação da república, já se via preocupação com a 
formação das pessoas que estão no ambiente rural, mas esse período é um período de 
escravidão, então se pensa a quem é destinada a educação rural. Neste primeiro momento 
pensa-se no ensino regular, para agricultores, comerciantes, artesãos e pessoas ligadas às 
artes, e não se pensou na educação para os trabalhadores rurais e os escravos. Muito tempo 
se passou e, mesmo assim indaga-se qual a importância da educação diferenciada para os 
homens e mulheres do campo do nosso tempo. A importância de construir uma escola no 
campo, que tem que ser vista com um lugar onde especialmente as crianças e os jovens 
possam sentir orgulhosos dessa origem e destino. As políticas públicas muitas vezes não se 
efetivam para as populações da zona rural. Isto repercute na realidade social e em muitos 
outros fatores que desfavorecem a educação do campo. Existem alguns motivos principais que 
fazem com que o homem do campo se desloque da zona rural, sendo um deles a educação. 
Essa busca por uma melhor qualidade de vida está implicando num efeito em cadeia, pois se 
não tem quem produza na zona rural, não tem quem ordenhe e assim por diante, a realidade é 
que a cidade sentirá o efeito com a falta de produtos alimentícios, vitais para saúde do ser 
humano. A escola do campo deve corresponder à necessidade da formação integral dos povos 
do campo. Para tal, precisa garantir o acesso a todos os níveis e modalidades de ensino 
(educação infantil, ensino fundamental e médio, ensino profissionalizante, educação de jovens 
e adultos, e educação especial), de acordo com o artigo 6º das Diretrizes Operacionais para a 
educação Básica nas escolas do campo, e não apenas restringir como usualmente, dos anos 
iniciais do ensino fundamental. Na educação do campo, é importante analisar a concepção que 
a cultura dominante e a elite vêm empregando a esta educação. É possível perceber que 
pouco tem favorecido para aliviar e extinguir o analfabetismo, muito menos elevar a 
escolaridade de quem enfrenta esta realidade. Para sua permanência no campo, tudo que foi 
apresentado tem de ser levado em consideração, os governantes precisam dar mais atenção 
as condições da zona rural e elevar a importância como caráter de urgência, aplicando as leis 
necessárias. Concluímos que o homem do campo, como qualquer individuo tem direito a uma 
educação de qualidade. Uma educação que forneça desenvolvimento para qualquer indivíduo 
seja do campo ou da cidade. É evidente aqui a necessidade de uma educação mais especifica 
para os sujeitos do campo, demonstrando sua importância e seus reais valores para com a 
sociedade. PALVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO, HOMEM DO CAMPO, DIFERENCIADA.  


