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O conceito de território encontra-se presente em diversos campos do conhecimento, contribuindo 

para debates nas ciências políticas, humanas e da natureza. No campo educacional, tem emergido 

com mais  frequência  em estudos  e  produções  científicas  sobre  Educação  do Campo,  devido á 

diversos fatores: o fato de ser este um campo de pesquisa interdisciplinar; a ênfase dada ao espaço 

geográfico, a um determinado grupo social e seus territórios; a defesa de uma educação do campo e 

não apenas no campo, que coloca em debate as questões sobre o desenvolvimento do espaço rural; a 

articulação com os movimentos sociais rurais e urbanos; e o dialogo com as políticas públicas para 

a  educação  e  para  o  espaço  rural  que,  nas  últimas  décadas,  têm incorporado a  perspectiva  do 

“desenvolvimento  territorial”,  instituindo  “Territórios  Rurais”  e  “Territórios  da  Cidadania”, 

conceitos  em  permanente  disputa  no  cenário  atual.  O  conceito  de  Territórios  Educativos,  na 

perspectiva de Canário (2005), busca na lógica territorial uma forma de contribuir para a educação. 

Não desvinculando o educativo do político e do territorial é uma perspectiva que se aproxima do 

paradigma da Educação do Campo que tem sido construído nas ultimas décadas no Brasil, a partir 

do protagonismo dos movimentos sociais. A Educação do Campo, para além da construção de um 

Território  Educativo,  visa  também  contribuir  para  a  consolidação  do  território  camponês, 

materializado no espaço como espaço de vida, de trabalho, de lutas. Como as noções de território 

têm  sido  apropriadas,  compreendidas  e  reelaboradas,  ou  seja,  socialmente  representadas  pelos 

sujeitos envolvidos em experiências de Educação do Campo no Território da Serra do Brigadeiro? 

Estas são questões que orientaram o desenvolvimento da nossa pesquisa de mestrado, vinculada ao 

Programa  de  Pós-Graduação  em Educação  da  Universidade  Federal  de  Viçosa/Brasil,  na  qual 

buscamos analisar as dinâmicas educativas do campo nos processos de territorialização camponesa 

nas Serras do Brigadeiro, de maneira a identificar avanços, contradições e desafios da Educação do 

Campo. Os dados revelam uma diversidade de representações sociais sobre Território, Educação do 

Campo e Territórios Educativos que apontam para processos de territorialização em busca de outras 

formas de envolvimento e desenvolvimento rural sustentável, com base na agroecologia, no respeito 

às diversidades culturais e ambientais. 


