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Introdução: Este trabalho consiste em analisar a educação infantil no campo,
ressaltando as particularidades que as crianças do campo possuem: Seus próprios
encantos, modos de ser, de brincar e de se relacionar. Nesse caso, se faz necessário que
as políticas públicas reconheçam a multiplicidade do campo brasileiro e de suas
infâncias para a definição de diretrizes específicas para a educação do campo, pois as
crianças da zona rural encontram-se praticamente excluídas da educação infantil.
Objetivo: Objetivo desse artigo é de compreender e analisar a educação no campo e de
como o sistema de ensino deve se adequar às peculiaridades da vida rural, buscando
analisar como é feito os transportes das crianças e formação dos professores,
assegurando conteúdos e metodologias adaptadas à necessidade da população.
Metodologia: As pesquisas foram realizados por meio de estudo bibliográfico, análise
e fichamento de livro, teses relacionados ao tema abordado. O trabalho traz algumas
reflexões a cerca da Educação no Campo e utilizou-se como embasamento os seguintes
teóricos: ARROYO (2010), EGAMI (2006), GHEDEI (2007), ROMANELLI (1999)
entre outros. As palavras chaves utilizadas são: Educação no Campo, Políticas
Públicas e Diretrizes.    Resultados: O artigo busca mostrar as reivindicações e o 
reconhecimento dos direitos do povo do campo à educação e da importância do estado
assumir políticas públicas que garantam esse direito.
A educação do campo tem os seus direitos políticos educacionais violados. Faz-se
necessário que haja políticas públicas que reconheçam os direitos educacionais
destinadas a esses sujeitos que residem no campo. É importante que seja ampliado o
reconhecimento social desses sujeitos, de seus direitos e de sua cidadania, assim como
a formação específica dos professores que trabalharam nesse espaço. No entanto, para
que esse reconhecimento seja concretizado na educação do campo, é preciso que as
diretrizes estejam de acordo com a realidade em que esses povos estão inseridos,
reconhecendo seu tempo e sua cultura local. Conclusão: Conclui-se que a educação do
campo precisa de melhorias em todos os aspectos, seja na formação e valorização dos
professores, no transporte e nas estruturas físicas das escolas, e principalmente um
planejamento escolar que retrate e que tenha significado no cotidiano desse povo,
respeitando suas particularidades e sua identidade.
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