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Resumo 
 
O presente trabalho é resultado do projeto de extensão Agroecologia nas Escolas do Campo, desenvolvido no 
município de Goiás-GO, pelo NAEC Gwatá/UEG, com o objetivo de trabalhar com as práticas agroecológicas 
no Ensino Infantil e Fundamental. A metodologia foi a pesquisa-ação, com formação sobre agroecologia no 
currículo escolar. Buscou-se em princípio o diálogo de conteúdos da Geografia e Ciências com a Agroecologia, 
tendo o solo como eixo para o planejamento das atividades, e a horta como prática pedagógica. O projeto 
apontou para a necessidade de inserção de práticas agroecológicas no currículo escolar, assim como seus 
conteúdos voltados ao manejo do solo da horta escolar. Os resultados também mostraram que as duas áreas do 
conhecimento consideram o solo na perspectiva de sua formação, estrutura física e presença de vida, e a 
Agroecologia aborda os aspectos de fertilidade e nutrição, os processos ecológicos e os agroecossistemas, além 
das práticas voltadas à produção de alimentos saudáveis sem o uso de insumos químicos e agrotóxicos. 
 

Palavras-chave: Educação do campo, Práticas agroecológicas, Currículo. 
 
Introdução 
 

Este trabalho é resultante das ações do projeto Agroecologia nas Escolas do Campo no 

município de Goiás, desenvolvido pelo Núcleo de Agroecologia e Educação do Campo 

Gwatá/UEG. Cujo objetivo foi desenvolver práticas agroecológicas considerando as 

experiências de saberes entre o que os estudantes trazem de suas culturas e o que o 

conhecimento acumulado pela ciência agregou aos estudos em agroecologia.  

A Agroecologia como um conteúdo do currículo escolar, seja uma disciplina ou um 

conjunto de conteúdos e de práticas em diálogo com os demais conhecimentos populares e 

científicos, dos povos do campo, das águas e das florestas, apresenta-se capaz de contribuir 

com a aprendizagem dos educandos/educandas do campo e/ou agregando mais conteúdo aos 

saberes que os alunos e alunas já conhecem em relação às práticas de agroecologia. 

Como elemento importante dos estudos e práticas agroecológicas, ressalta-se que para 

o manejo da horta na escola, os conteúdos em agroecologia podem ser fundamentais no 

aprendizado e compreensão dos agroecossistemas. Nesse sentido é que os conteúdos da 
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agroecologia podem ser trabalhados como práticas referentes a atividades da cultura agrícola 

e seus ofícios, em diálogo entre teoria e prática, e como exercício na horta, através do manejo 

do solo e da agrobiodiversidade local. 

As reflexões referentes ao projeto apresentaram resultados que possibilitam afirmar 

que a inserção das práticas agroecológicas como metodologia de ensino no manejo da horta, 

contribui significativamente como conteúdo curricular nas escolas do campo, pois a 

agroecologia valorização os temas relacionados a cultura do campo, ampliando a 

possibilidade de interface entre saberes populares e científicos. 

Outrossim, afirma-se que a diversidade de livros e cartilhas encontradas sobre o tema 

solo, o cuidado e o manejo a partir dos princípios da Agroecologia, possibilita subsidiar e 

corroborar com conteúdos e como um conjunto de saberes e fazeres, e de práticas 

agroecológicas que contribua com o currículo das escolas do campo. 

 
Práticas Agroecológicas no currículo da escola do campo: os ofícios, saberes e fazeres no 
ensino de solo e na aprendizagem escolar 
 

As ações deste projeto, além das escolas Olympia e Holanda, também ocorreram na 

Escola Municipal Terezinha de Jesus Rocha, localizada no distrito de Buenolândia, no 

município de Goiás. A metodologia desenvolvida foi a pesquisa-ação, com formação sobre 

agroecologia e currículo escolar aos extensionistas participantes do projeto.  

Enquanto ações, as proposições de inclusão dos estudos de agroecologia no ensino 

fundamental detiveram-se ao conteúdo de solo e as práticas agroecológicas como eixo para 

planejamento das atividades, e a horta como prática pedagógica.  

O projeto desenvolveu-se nas aulas de Geografia e Ciências, em diálogo com os 

conteúdos da agroecologia, e com aulas práticas na horta, sendo estas estruturadas por estufas 

e construídas em mutirões com os estudantes e professores das escolas, juntamente com pais, 

parceiros do projeto e técnicos no manejo agroecológico. 

Como processo de contribuição ao aprendizado e ao ensino dos estudantes, a horta na 

escola foi colocada como prática pedagógica de formação destes a partir do aprendizado e 

contato com os saberes e a cultura da agricultura camponesa, ao ser trabalhado os aspectos de 

fertilidade e manejo do solo, e a prática do cultivo de alimentos diversificados. Práticas essas 

inferiorizadas, negadas e substituídas com a inserção do modelo de produção agrícola na 

década de 1970. 
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Mapa 1 – Localização das Escolas do Campo no Município de Goiás 

 
Fonte: Gwatá, 2016. 
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Para o trabalho na horta como prática pedagógica o solo foi preparado segundo as 

práticas agroecológicas, com a rotação de culturas, uso de cobertura do solo com restos de 

folhas e palhada de podas, plantio de leguminosas, como adubação verde e feijão, manutenção 

da microbiologia do solo, uso do esterco de gado, e sem o uso de agrotóxicos e insumos 

sintéticos para as plantas e insetos indesejáveis. O problema apresentado agora é falta de 

esterco para ser utilizado como adubo orgânico sem a contaminação, já que a prática na região 

é pulverização de agrotóxicos nos pastos, o que inviabiliza o uso, pois contamina o solo. 

Foto 1 – Construção de estufa em mutirão 

 
Fonte: arquivo Gwatá, 2016 
 
Foto 3 – Horta na escola Olympia 

 
Fonte: arquivo Gwatá, 2016 
 

Foto 2 – Plantio de mudas na Escola Holanda 

 
Fonte: arquivo Gwatá, 2016 
 
Foto 4 –Plantio na Escola Terezinha 

 
Fonte: arquivo Gwatá, 2016 

 

Em relação aos materiais didáticos, observou-se através da pesquisa bibliográfica, a 

existência de uma diversidade de cartilhas técnicas, encartes e livros teóricos, que abordam e 

possuem como fundamento os conteúdos em agroecologia. São pesquisas e estudos em 

diversos temas da Agroecologia, de diversas instituições públicas e ONGs, com conteúdos 

populares, técnicos e/ou científicos. 

Alguns destes materiais foram utilizados como referência e como conteúdos para 

compor a parte teórica das atividades, e muitos apresentam as práticas para uma agricultura 

saudável. A ênfase exercida na escolha do material foi sobre o tema solo, cuja relevância de 

compreensão no manejo de um solo saudável, rico e vivo mostrou-se como atributos da 

riqueza dos princípios da agroecologia. 
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Estes conteúdos e sua linguagem simples servem tanto para estudantes do ensino 

fundamental e médio quanto para os agricultores e camponeses que passam a utilizar as 

práticas agroecológicas para o manejo do solo na produção de alimentos saudáveis. 

Quanto aos livros didáticos de Geografia e Ciências utilizados pela escola, da coleção 

Jornadas de 2012, do 6º ao 9º ano, utilizados pelas escolas, há conteúdos sobre o solo e outros 

que trazem menções quanto aos outros conteúdos obrigatórios.  

O livro de Ciências, do 6º ano, é a disciplina do ensino fundamental que apresenta o 

que é o solo e a sua utilização. Seu texto em um ponto traz a formação, composição, 

propriedades, perfil e organismos, e em outro ponto mostra o uso do solo como recurso 

natural, erosão, contaminação e preservação. Quanto a preservação aborda o plantio em 

curvas de nível, rotação de culturas, adubação verde e agricultura orgânica. 

Já o livro de Geografia do 6º e do 7º ano faz menções com relação aos outros 

conteúdos, não tendo um ponto especifico para tratar do solo, visto que esta disciplina tem a 

Pedologia como base de conhecimento sobre o solo. No 6º ano, um capítulo sobre o relevo 

terrestre faz referência à agricultura e o solo, e o capítulo sobre as formações vegetais faz 

menção da importância da vegetação na fertilização do solo com a matéria orgânica. No 7º 

ano, cujo conteúdo volta-se para as regiões do Brasil, há dentro do conteúdo Centro-oeste um 

ponto sobre o desmatamento do Cerrado e a relação com as carvoarias e a formação de 

pastagens, e a expansão da área agrícola como oferta de terras a preços baixos.   

Estes conteúdos apresentam a temática do solo, desde a sua formação, estrutura e 

tipologias, até a presença de fauna e microfauna e o papel destes na constituição do solo. Mas 

não abordam os aspectos de fertilidade e a destruição causada pelo mau uso da agricultura e 

pecuária pelo agronegócio, e suas especificidades na formação e manutenção da 

biodiversidade. 

Numa perspectiva de inserção do tema solo no ensino de geografia no Ensino 

Fundamental, várias instituições de educação ressaltam à importância de conhecer o solo 

como elemento essencial à vida humana e aos seres da superfície terrestre. 

A cartilha Trilhando os Solos da UNESP/Presidente Prudente traz com a Pedologia os 

fatores de formação até a constituição dos horizontes. Enquanto que a da Universidade 

Federal do Paraná, apresenta o programa Solo na Escola, tem trabalhado desde o ensino 

fundamental e médio até a formação dos professores, cujo material destaca o conteúdo sobre 

fertilidade, biologia, classificação, funções e a conservação do solo.  
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Entre os conteúdos que abordam e discutem o tema do solo sob a perspectiva da 

agroecologia foram encontradas referências com práticas em Agroecologia, como Primavesi 

(2016), as cartilhas da UFG (2013), CPT (2016) e UFV/CTA-ZM (2014). O solo aqui é visto 

pela perspectiva da agroecologia na sua diversidade microbiológica que propicia a fertilidade 

necessária ao desenvolvimento dos cultivos, sem o uso de insumos químicos e sementes 

transgênicas presentes na agricultura industrial e do agronegócio.  

Recém-publicado no inicio de 2017, o livro Agroecologia na Educação Básica: 

questões propositivas de conteúdo e metodologia mostra um desenho e uma proposta 

curricular de uma disciplina de Agroecologia para o Ensino Infantil, Fundamental, Médio e 

EJA, com conteúdos e objetivos específicos para cada fase de aprendizado escolar.  

A partir do solo sadio para ter uma planta sadia, e daí um alimento sadio e o ser 

humano sadio, Primavesi (2016) destaca no livro Solo Vivo as especificidades dos solos 

tropicais com sua rápida ciclagem da matéria orgânica, a enorme biodiversidade nos 

ecossistemas naturais e o intenso e profundo enraizamento do solo, para mostrar as diferenças 

entre a agricultura praticada pelo agronegócio e a agricultura natural. Entre os conceitos de 

agroecologia tropical, esta autora destaca também alguns pontos básicos de uma agricultura 

orgânica e/ou natural nos trópicos, que são agregar o solo, proteger o solo, aumentar a 

biodiversidade, aumentar o sistema radicular, manter a saúde vegetal pela alimentação 

equilibrada, a teoria da trofobiose, e proteger os cultivos e pastos contra o vento e as brisas 

constantes. 

A cartilha da UFG (2013) Dicas Agroecológicas: primeiros passos, de organização de 

Magda Beatriz, com o objetivo de sintetizar técnicas e métodos simples e eficientes que 

otimizem a produção de alimentos livres de contaminação química, traz breves textos sobre 

várias práticas agroecológicas para o manejo do solo em imitação à natureza, com a 

consorciação e rotação de culturas, a diversidade de plantas, e a matéria orgânica como 

condicionadora de solo, resistência a erosão, oscilação de temperatura, infiltração de água, e 

solubilização e disponibilização de minerais e nutrientes à planta. 

A cartilha da CPT (2016) Práticas Agroecológicas: saberes e fazeres da agricultura 

camponesa apresenta práticas de manejo do solo para uma agricultura de base ecológica. Este 

trabalho destaca os conhecimentos tradicionais e o respeito à natureza e à sabedoria dos 

anciãos como proposta de uma agricultura que não contamina e destrói a biodiversidade. 

Mostra o solo ideal com seus padrões e aspectos físicos, químicos e biológicos, as diferenças 
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entre a agricultura natural e o círculo vicioso da agricultura química, e traz o ciclo natural e a 

adubação com esterco e/ou adubação verde como elemento para a nutrição dos solos para o 

cultivo de alimentos. Seu texto ressalta também a importância da consorciação e rotação de 

culturas, bem como a proteção com cobertura morta para o preparo e cuidado do solo. Há 

também receitas de caldas para serem usadas como defensivos orgânicos para manejo de 

possíveis pragas e doenças presente nos cultivos e para a fertilização do solo. 

Outro material que também apresenta sua compreensão do solo sob a perspectiva da 

agroecologia é uma cartilha elaborada pelo departamento de solos da Universidade Federal de 

Viçosa e o Centro de Tecnologias Alternativas da zona da Mata. Com o título A Vida no Solo: 

a comunidade dos seres vivos, seu texto mostra o solo como um componente vivo e rico em 

seres que dependem e propiciam as condições de vida para o desenvolvimento das plantas e 

dos cultivos. Além de propiciar a saúde do solo, esta biodiversidade de seres contribui com a 

ciclagem de nutrientes, como o nitrogênio e o fósforo. Estes organismos se distribuem desde 

as formigas, tatus, cupins, minhocas e besouros, até ácaros, colêmbolas, nematoides, 

bactérias, fungos e algas. 

Compreender esta diversidade de vida no solo é de fundamental importância para 

entender a dinâmica do ciclo de nutrientes, e assim, é imprescindível a inserção destes 

conteúdos juntamente com os conteúdos de Ciências e/ou da Geografia, ou como um conjunto 

de conteúdos como uma disciplina da Agroecologia. Estas disciplinas têm como obrigação 

curricular o ensino de conteúdos sobre solo, e a Agroecologia pode contribuir ao trazer os 

aspectos de ciclagem dos nutrientes e o cultivo de alimentos saudáveis a partir da riqueza de 

um solo vivo. 

A inserção da Agroecologia como uma disciplina no currículo escolar, a partir do 

conjunto de conteúdos com base no solo, pode ser pertinente ao processo de ensino-

aprendizagem na horta. Porém, já que a Geografia e a Ciências abordam em seus conteúdos o 

tema de solos, pode provocar concorrência com uma disciplina de Agroecologia, e ser mais 

um fardo à escola, aos professores e ao processo de ensino-aprendizagem dos estudantes. 

Por sua vez, a Agroecologia tem sua pertinência ao ensino de práticas de manejo de 

solo sob a perspectiva da fertilidade, plantio e colheita de alimentos saudáveis. Isso pode ser 

uma grande contribuição ao aprendizado do estudante das escolas do campo, pois, por mais 

que se destaque a importância do trabalho com o solo nas aulas de Ciências e Geografia, 

haverá uma limitação na parte de manejo e cultivo, uma vez que trabalham com a parte da 
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formação e da vida presente no solo isoladamente, sem considerar o aspecto prático para o 

manejo da terra, dos agroecossistemas e da agrobiodiversidade local. 

Este conjunto de conteúdos presentes nestes livros e cartilhas subsidiaram o 

planejamento e as aulas sobre solo e agroecologia, e a cartilha da CPT (2016), por ter sido 

recém-publicada, está sendo apresentada e utilizada como livro didático nesta relação do solo 

e Agroecologia. Os conteúdos mostram uma prática de como cuidar do solo sem o uso de 

insumos químicos e tóxicos para produzir alimentos. Além de mostrar as características 

físicas e químicas do solo, seu texto mostra duas ilustrações das diferenças da agricultura 

natural e ecológica com a agricultura industrial e química, e os aspectos de fertilidade e 

nutrição do solo para o cultivo de alimentos através das práticas agroecológicas. 

Como proposta curricular de Agroecologia para o ensino fundamental e médio, a 

Escola Popular de Agroecologia e Agrofloresta Egídio Brunetto publicou o livro 

Agroecologia na Educação Básica: questões propositivas de conteúdo e metodologia. Neste, 

há uma proposta de desenho de uma disciplina de Agroecologia, pois coloca-se os conteúdos 

e objetivos segundo as fases de aprendizado de acordo com os saberes e fazeres para o manejo 

de agroecossistemas e da agrobiodiversidade local. 

De organização de Ribeiro (2017), o livro traz as bases teóricas e metodológicas da 

Agroecologia, suas dimensões e correntes sobre os tipos de agricultura, além dos conceitos de 

agrobiodiversidade, os sujeitos do campo e agroecossistemas, e os processos ecológicos.  

Destaca-se nesta proposta como objetivo comum à todas as fases, o conhecer e 

desenvolver práticas agroecológicas de produção, os sistemas agrários, agroecossistemas e 

biodiversidade, agrobiodiversidade, soberania alimentar, ciclo ecológico, e a importância do 

solo como organismo vivo. 

A partir da compreensão de currículo, Ribeiro (2017), chama atenção para o fato de 

que o currículo é a: 

 
Expressão do entendimento e o compromisso sobre os conteúdos a serem ensinados 
e aprendidos, as experiências de aprendizagem escolar a serem vividas, os planos 
pedagógicos elaborados por educadores, escolas e sistemas educacionais, os 
objetivos a serem alcançados por meio dos processos de ensino, os processos de 
avaliação, os procedimentos selecionados nos diferentes níveis da escolarização. 
 

Segunda esta autora pensar o currículo é pensar os conhecimentos escolares, os 

procedimentos pedagógicos, as relações sociais, os valores colocados pela escola, as 

identidades dos educandos e educadores. 
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Os conteúdos desta proposta de currículo em agroecologia compreendem o solo a 

partir das relações ecológicas e dos sistemas locais segundo os objetivos de cada fase de 

ensino. A história da agricultura, os sistemas agrários no Brasil e no mundo, a soberania 

alimentar, a industrialização da agricultura, a revolução verde, a história da agroecologia, o 

agronegócio, projetos e movimentos sociais na perspectiva da agricultura camponesa são 

conteúdos elencados para o ensino fundamental.  

Enquanto que para o ensino médio, são propostos para as três fases as questões das 

transformações da atividade agrícola no Brasil, América Latina e Mundo, a origem da 

agricultura, as revoluções agrícolas, o surgimento da agroecologia, sistemas de manejo 

agroecológico, agricultura na perspectiva da reforma agraria popular, segurança e soberania 

alimentar, agroecossistemas e agrobiodiversidade, produtividade agrícola e degradação 

ambiental, cooperação agrícola, desenvolvimento das agroindústrias, movimentos 

agroecológicos, sistema agroalimentar. 

Para o EJA, a organização se apresenta de diversas maneiras, por se destinar a 

educandas/os que se caracterizam pela multiplicidade de experiências de vida e escolares 

(RIBEIRO, 2017). Os conteúdos são os sistemas agrários da região e Brasil, agrotóxicos e 

transgênicos, soberania alimentar, ciclo ecológico, história da agroecologia, o solo como 

organismo vivo, práticas agroecológicas, cooperativismo e associativismo, agronegócio, 

metabolismo sociológico, projetos e movimentos sociais na perspectiva da agricultura 

camponesa. 

No contexto da Agroecologia no Brasil, os conteúdos sobre o solo e as práticas 

agroecológicas mostram-se com uma riqueza técnica para o seu manejo, e para além dos 

conteúdos trabalhados nas escolas. Assim, faz-se pertinente ocupar as escolas do campo com 

as práticas agroecológicas, como aprendizado do manejo do solo, dos agroecossistemas e da 

agrobiodiversidade local, ou como prática de manejo da horta existente da escola. 

 

A horta escolar como prática agroecológica e manejo do solo 

 

A horta escolar em escolas do campo, ao incluir as práticas agroecológicas no 

processo de ensino-aprendizagem, pode propiciar momentos de interação entre teoria e 

prática, entre sua cultura e o que é aprendido na escola e em sala de aula, e traz a prática do 
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manejo do solo e das plantas, em respeito com o ecossistema na produção de alimentos 

saudáveis.  

Foto 5 - Plantio de mudas na Escola Holanda 

 
Fonte: arquivo Gwatá, 2016 
 

Foto 6 - Plantio de sementes na Escola Terezinha 

 
Fonte: arquivo Gwatá, 2016 

 

As práticas agroecológicas desenvolvidas na horta das escolas do campo podem ser 

incluídas como uma disciplina de agroecologia na estrutura curricular do ensino básico 

(ensino fundamental I e II), que possui seus conteúdos e suas particularidades sobre o solo. 

Ou como prática interdisciplinar ou transdisciplinar, que possibilita o diálogo com as demais 

disciplinas do currículo escolar e seus conhecimentos, para o exercício e práticas no manejo 

do solo e na produção de alimentos. 

Outra perspectiva de inserção de um ensino com as práticas agroecológicas de maneira 

interdisciplinar e em diálogo com as demais disciplinas do currículo escolar é a escola ter 

como projeto político pedagógico a filosofia da agroecologia, juntamente com os ofícios e 

saberes do campo, como por exemplo as escolas famílias agrícolas de Goiás, Orizona e 

Uirapuru, no Estado de Goiás, que tem como metodologia de ensino e de trabalho a 

Pedagogia da Alternância, e a Agroecologia como prática de agricultura. 

Seja como um conjunto de conteúdos em uma disciplina, seja como tema 

interdisciplinar no projeto político pedagógico, ou como filosofia da escola, faz-se necessário 

a formação dos professores e demais profissionais da escola em agroecologia, bem como, a 

estruturação da escola através de melhores condições de trabalho, como a efetivação de 

professores através de concurso público. Pois a rotatividade de profissionais na escola, pela 

situação de contrato temporário, dificulta e/ou interrompe os processos de ensino-

aprendizagem aos estudantes das escolas do campo. 

Inserir e instituir a Agroecologia como uma disciplina pode acarretar concorrência de 

tempo com as demais disciplinas, pois há uma carga horária cheia, tanto da obrigação dos dias 

letivos quanto as atividades obrigatórias de gestão e planejamento propostas pela secretaria de 
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educação municipal. Porém, o conteúdo sobre solo é comum em ciências e geografia, o que 

poderia permitir espaços voltados ao ensino de agroecologia e com suas práticas voltadas ao 

manejo da horta. 

Esta concorrência com a falta de espaço também pode inviabilizar as práticas na horta 

escolar, já que há esta carga horária extensa e conteúdos obrigatórios à serem ministrados. Por 

sua vez, o PCN traz a necessidade de inserção do conteúdo solo e das práticas voltadas à 

cultura do estudante. 

Uma possibilidade que será apresentada à secretaria municipal de educação será 

inserir no currículo escolar um dia e/ou uma aula de práticas agroecológicas na horta por 

turma, do quinto ao nono ano do Ensino Fundamental. Este momento serviria, além das 

práticas em agroecologia, para o manejo e o cuidado diário da horta, como plantio, semeio e 

colheita. Assim, faz-se pertinente o fomento e/ou a criação deste momento para o contato com 

os saberes e fazeres da vida e cultura do campo e da roça, e o currículo proposto para as 

escolas da cidade não irão contemplar. 

 

Considerações 

 

A horta escolar como atividade e prática pedagógica pode permitir a criação de 

momentos como prática dos conteúdos em agroecologia, tanto no manejo e preparação do 

solo para plantio, quanto no desenho de agroecossistemas e no preparo das plantas e o 

acompanhamento de crescimento em relação com a agrobiodiversidade local. 

As práticas em agroecologia no processo de ensino-aprendizagem podem ser 

compreendidas desde o manejo do solo, com o desenho de sistemas agroflorestais, plantio de 

sementes e mudas, bem como a preparação de viveiro e sementeiras, identificação de espécies 

florestais, frutíferas e medicinais. Também pode ser incluída a caminhada transversal, um 

passeio por trilhas próximas e em diálogo com os conteúdos, assim como, o mapeamento 

participativo, elaborado a partir do conhecimento dos estudantes da região onde moram em 

relação à escola. 

Para Caldart (2015) uma primeira razão que as escolas do campo têm para se 

aproximar da agroecologia é sua vocação humanista, pois apresenta como principal dimensão 

a formação humana pautada no bem viver. Isto porque a agroecologia estuda a vida e 

fundamenta a opção por uma agricultura em favor da vida. As práticas de base agroecológica 
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são uma realidade cada vez mais respeitada em todo o mundo, e dão pistas importantes sobre 

como pode ser o futuro da humanidade no plano da produção de alimentos. 

Foto 7 – Preparo do solo na Escola Terezinha 

 
Fonte: arquivo Gwatá, 2016 
 
Foto 9 – Atividade de reconhecimento de sementes 

 
Fonte: arquivo Gwatá, 2016 

Foto 8 – Pátio da escola como sala de aula 

 
Fonte: arquivo Gwatá, 2016 
 
Foto 10 – Produção da escola Holanda 

 
Fonte: arquivo Gwatá, 2016 
 

Entre outras, de natureza ética diante da exploração do capital e de ordem política 

sobre os processos de territorialização da agricultura camponesa, Caldart (2015) destaca a 

razão educativa na relação entre escola, trabalho e produção como apropriação dos 

conhecimentos necessários ao manejo dos agroecossistemas, a razão de natureza 

epistemológica e pedagógica, o trabalho com o conhecimento que ajude na compreensão 

sobre como se produzem os fenômenos da natureza e as relações sociais, sobretudo buscando 

compreender como a realidade se movimenta e se transforma. 

Nesse sentido, as práticas decorrentes da agroecologia na horta escolar permitem o 

desenvolvimento e o contato com as práticas da roça e da agricultura camponesa, e assim a 

possibilidade do exercício com o oficio do campo, cujo saberes e fazeres têm sido negados e 

substituídos pela tecnologia nas atividades de produção agrícola sob os moldes da 

modernização da agricultura pelo agronegócio.  

A horta escolar pode propiciar momentos de práticas dos conteúdos em agroecologia, 

auxiliar as atividades pedagógicas e contribuir com o processo de ensino-aprendizagem dos 

estudantes das escolas do campo. Porém, a sua manutenção exige labor constante e diário, e 
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de um profissional para o manejo contínuo da horta. Mesmo com o cultivo e cuidado 

realizado durante a semana pelos estudantes, o manejo pode ficar comprometido quando a 

escola fecha, nos feriados e fins de semana. Como sugestão para resolver estas questões, a 

contratação pelo município e/ou Estado, de um profissional para o cuidado e manejo 

constante da horta, possibilitaria resolver estes problemas. Os estudantes podem cuidar da 

horta durante os dias letivos, caso crie momentos para atividades práticas de plantio e manejo. 

Outra possibilidade que se apresenta é a busca da participação da comunidade no cuidado 

com a horta. Assim, as práticas agroecológicas nas escolas do campo potencializariam a 

inclusão da cultura camponesa e sua cultura no ambiente escolar. Pois o que se observou na 

pesquisa é que estas práticas estão longe de ocorrer nas aulas e suas relações com os 

conteúdos propostos nas disciplinas de geografia e ciências, não ocorre, ficando apenas na 

leitura e escrita de textos de apoio trazidos nos livros didáticos, faltando, portanto a práxis. 
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