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RESUMO 

Nesse trabalho, intitulado: Educação do campo - a comunidade e o ambiente escolar, foi 

abordado a educação do Campo, o Programa Escola Ativa, a análise de entrevista e de 

questionário. A educação do campo é entendida corno um movimento educativo que 

compreende campo e cidade como duas partes únicas que depende uma da outra. Desde 1930 

vem tentando se afirmar e se adequar/transformar a peculiar realidade do campo, porém, não 

tem favorecido satisfatoriamente de modo a elevar a escolaridade dos sujeitos, a sua cultura e 

o seu padrão de vida. Para isso, este trabalho tem como objetivo analisar como se dar a 

participação dos pais na escola do campo, resgatar os conhecimentos históricos dos sujeitos 

do campo e promover a interação entre comunidade e escola. Para atingir esses pontos foram 

realizadas entrevistas com os pais, e questionários com os alunos, além da pesquisa 

bibliográfica para fundamentar o trabalho. Com o desenvolvimento desta pesquisa pretendeu

se contribuir, mesmo que de forma principiante, e ampliar a realidade da escola no que se 

refere à importância da participação dos pais no processo de aprendizagem dos filhos e assim 

valorizar a identidade cultural e social. 
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ABSTRACT 

In this work, entitled: Education ofthe field- the community in the school environment, 
education was approached Field, the Active School Program, the anaJysis o f interview and 
questionnaire. The education field is understood as an educational movement that includes 
country and city as it depends on onJy two shares of each other. Since 1930 has been trying to 
asse1i itself and adapt I transform the peculiar reality ofthe field, owever, has not helped 
satisfactorily in order to raise the subject o f education, its culture and its standard o f living. To 
this cnd, this paper aims to analyze how to get parent articipation in school field, to rescue the 
historical knowledge ofthe subject field and promote interaction between community and 
school. To achieve these points were interviews with parents, and questionnaires with 
studcnts beyond the literature to support the work. With the development ofthis research aims 
to contribute, albeit fledgl ing, and expand the reality ofthe school regarding the importance 
of parenta! involvement in the earning process of children, and so enhance the cultural and 
social identity. 

K eywords: Education of the field : School, Parents. 




















































































