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EMENDA MODIFICATIVA Nº          /2018 

AO PROJETO DE LEI Nº 283/2018 

 

Modifica a redação dos incisos V 

do artigo 4º, XV do artigo 5º e 

VIII do artigo 10º do Projeto de 

Lei nº 283/2018. 

 

Art. 1º O artigo 4º do Projeto de Lei 283/2018, passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

Art. 4º A Política Estadual de Produção Agroecológica e Orgânica 

observará, dentre outros, os seguintes princípios: 

 (...) 

V – fortalecimento da educação do campo e na interação 

campo/cidade. 

 

Art. 2º O artigo 5º do Projeto de Lei 283/2018, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

 

Art. 5º São diretrizes da Política Estadual de Produção Agroecológica e 

Orgânica: 

(...) 

XV – geração de conhecimentos, por meio da educação do campo, com 

desenvolvimento às pesquisas científicas aplicadas, metodologias 

participativas, sistematização de saberes e experiências populares, 

métodos de trabalho e desenvolvimento de técnicas aplicadas aos 
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sistemas produtivos agroecológicos e orgânicos e fortalecimento da 

perspectiva agroecológica nos órgãos oficiais e não oficiais. 

 

Art. 3º O artigo 10º do Projeto de Lei 283/2018, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

 

Art. 10 Para os fins desta Lei serão adotadas as seguintes definições: 

(...) 

VIII – educação do campo: fenômeno da realidade brasileira atual, 

protagonizado pelos trabalhadores e trabalhadoras rurais do campo, 

organizados em movimentos sociais camponeses, que visa incidir sobre a 

política de educação desde os interesses sociais das comunidades camponesas 

à formação e qualificação dos sujeitos. 

 

 

Sala das Sessões, 06 de novembro, de 2018. 

 

 

 
Padre Honório 

Deputado Estadual 
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A emenda se justifica na necessidade de alteração do termo educação 

no campo para educação do campo em todos os artigos onde foi 

erroneamente trocado, pois o termo educação do campo deve ser 

compreendido como fenômeno social constituído por aspectos culturais, 

políticos e econômicos e não apenas por uma educação formal realizada no 

campo.  

Os processos educacionais do campo precisam ser significativos 

conforme a realidade dos sujeitos que o integram e esse é o sentido que o PL 

283/2018 dá termo educação do campo, como comprova o inciso VIII do 

artigo 10 do PL, ao trazer a seguinte definição: “fenômeno da realidade 

brasileira atual, protagonizado pelos trabalhadores e trabalhadoras rurais do 

campo, organizados em movimentos sociais camponeses, que visa incidir 

sobre a política de educação desde os interesses sociais das comunidades 

camponesas à formação e qualificação dos sujeitos”. 

Desse modo, Educação do Campo surge a partir da preocupação dos 

sujeitos e dos movimentos sociais em promover processos educacionais para a 

consolidação dos valores, princípios e dos modos de ser e viver daqueles que 

integram o campo, não se referindo apenas a uma educação realizada no 

campo como pressupões o termo “educação no campo”. 

Diante das considerações acima exposta, solicito o empenho de Vossas 

Excelências no sentido de aprovar a presente Emenda. 

 

Sala das Sessões, 06 de novembro, de 2018. 

 

 

 
Padre Honório 

Deputado Estadual 
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