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RESUMO

Nos últimos 15 anos temos observado um crescimento de ações governamentais ao trabalhar políticas públicas para a educação do campo. O Movimento da Educação do

Campo, que utiliza o termo “campo”, em substituição de “rural” se justifica ao buscar uma diferenciação de uma visão que predominou na educação rural, na qual as políticas

evidenciavam o propósito de “fixar” o homem no campo e refletiam uma visão urbanocêntrica e excludente dos sujeitos do campo. Um dos principais debates da educação do

campo está na discussão sobre a forma como ocorre a transmissão dos saberes e a aquisição/produção do conhecimento na escola. Nessa proposta buscamos compreender o

discurso de professores da Zona da Mata Mineira sobre “educação do campo” e “saberes da cultura camponesa” e, a partir de seus discursos, conhecer quais estratégias utilizam

para articular os saberes da cultura camponesa na sua prática docente. Essa investigação segue os princípios da pesquisa qualitativa, cujos métodos de obtenção de dados são:

mapeamento e identificação dos professores com atuação em escolas do campo; organização de grupos focais para a obtenção de dados para a pesquisa e, consequentemente,

colaboração com a formação continuada dos professores participantes. A realização do Grupo Focal está prevista para o período de 19 a 23 de setembro com dez professores,

sendo cinco da rede estadual e cinco da rede municipal pertencentes aos municípios de Ubá, Guidoval, Piraúba, Visconde do Rio Branco, Divinésia e Guiricema. A pesquisa está

em andamento e já se realizou o levantamento da literatura específica sobre o tema, assim como a construção dos questionários a serem utilizados com os professores

envolvidos na pesquisa. Parcialmente temos como resultados o mapeamento das escolas localizadas no campo, que representam um total de 86 escolas num grupo de 208

escolas na Zona da Mata. Dessas, 14 atendem o Ensino Fundamental I e II (1º ao 9º ano), 68 o Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) e 01 o Ensino Médio.
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