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Introdução: A Educação do Campo é uma modalidade de ensino na qual o currículo
visa uma educação que atenda as necessidades da população que vive nas regiões
rurais, onde vive uma realidade cheia de grandes desafios.
Os principais problemas e desafios enfrentados na educação dessa são a localização
das escolas, a baixa densidade populacional nas regiões rurais, e  necessidade de
percorrer grandes distancias entre a casa e a escola . 
Diante do presente cenário, os profissionais da educação do campo são amparados por
vários programas e ações desenvolvidos pelo MEC.
 Objetivo: Apresentar os principais aspectos da Educação do campo e verificar os
desafios enfrentados pelos docentes em suas práticas pedagógicas.  Fazer debate entre
autores sobre intervenções do Estado e ações da sociedade com relação à educação dos
cidadãos oriundos do campo, com a finalidade de informar sobre sua dimensão
didático-pedagógica. Metodologia: Realizamos uma pesquisa bibliográfica, cuja
fundamentação pautou-se em periódicos acadêmicos, livros tais como Soares (2007),
Fernandes (1996) e Gohn (1992), revistas, em sites de universidades que ministram
essa modalidade de ensino,  bibliotecas local e virtual, e artigos diversos que tratam
dessa modalidade de ensino . Resultados: Notou-se que as políticas públicas não são
suficientes para garantir a qualidade educacional comparada entre campo e cidade. Os
dados oficiais divulgados pelo IBGE, INEP, IPEA, entre outras instituições de
pesquisa demonstram uma diferença acentuada entre os indicadores educacionais
relativos às populações que vivem no campo e as que vivem na cidade.
O currículo escolar e a formação de professores ainda representam grandes desafios
para melhor entendimento do tema.
 Conclusão: Embora a educação do campo tenha sido criada nos anos 90, poucos
estudos têm cuidado dessa problemática. A formação do professor, o currículo escolar,
evasão constituem desafios a serem enfrentados nessa modalidade de ensino.
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