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 RESUMO  

 

 

No contexto em que se discutem os programas e as políticas públicas de formação em 

Educação Superior, desenvolvidas pelas universidades públicas, direcionados aos grupos 

sociais rurais, na perspectiva de consolidar a pesquisa em Educação do Campo. Apresentamos 

nosso estudo sobre os Cursos de Pedagogia, História e Ciências Agrárias oferecidos para os 

camponeses assentados da reforma agrária implementados na Universidade Federal da 

Paraíba (UFPB), em parceria entre os movimentos sociais e a UFPB, através de convênio com 

o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária/Paraíba (INCRA/PB) e com o 

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), por meio do Programa Nacional de 

Educação na Reforma Agrária (PRONERA). Os Cursos são experiências de formação 

superior de educadores para atuação nas escolas do campo, que partem da reflexão e das 

necessidades dos movimentos sociais e da articulação nacional “Por uma Educação do 

Campo” no contexto das políticas públicas de ações afirmativas, em resposta às lutas dos 

movimentos sociais por uma educação de qualidade, contextualizada com as suas 

peculiaridades. Assim, buscamos nesta pesquisa analisar as propostas pedagógicas os Cursos 

supracitados procurando estabelecer a relação existente entre esses e fundamentos da 

Educação do Campo, e assim lançar um olhar para a formação de educadores e educadoras 

buscando investigar e compreender como a formação superior para o campo está sendo 

trabalhada pelos cursos da UFPB, direcionados aos camponeses e camponesas. Trata-se de 

uma pesquisa qualitativa realizada a partir da análise documental dos Projetos Políticos 

Pedagógicos (PPP‟s) dos cursos de Pedagogia, História e Ciências Agrárias, bem como da 

realização de entrevistas semi-estruturadas com os coordenadores desses, os quais se 

envolveram diretamente na elaboração, organização e execução dos mesmos.  

 

Palavras-chave: Educação do Campo; Formação de Educador; PRONERA; Política de 

Ensino Superior; Movimentos Sociais. 



 

 

ABSTRACT  

 

In the context in which they discuss the programs and policies for training in higher 

education, developed by public universities, targeting the rural social groups with a view to 

consolidate research in Rural Education. We present our study on higher education courses in 

Education, History and Agricultural Sciences offered to farmers in agricultural reform 

implemented at the Federal University of Paraíba (UFPB), in partnership between social 

movements and UFPB, through an agreement with the National Institute Colonization and 

Agrarian Reform / Paraíba (INCRA / PB) and the Ministry of Agrarian Development (MDA), 

through the National Programme for Education in Agrarian Reform (prone). The training 

courses are experiences of higher education teachers to work in schools in the field, starting 

from the reflection and the needs of social movements and joint national "Education For a 

Field" in the context of affirmative action policies in response the struggles of social 

movements for a quality education, in context with its peculiarities. Thus, this study sought to 

analyze the above courses from their pedagogical proposals seeking to establish the 

relationship between these and the fundamentals of field education, and so have a look for the 

training of educators seeking to investigate and understand that teaching model higher for the 

field being worked by UFPB courses targeted to farmers and peasants. It is a qualitative 

survey carried out from the documentary analysis of the Pedagogical Political Project (PPP) 

of Pedagogy, History and Agricultural Sciences, as well as conducting interviews with the 

coordinators of these courses, which are directly involved in the preparation in the 

organization and implementing them. 

  

 

Keywords: Rural Education, Training Educator; PRONERA; Higher Education Policy, Social 

Movements.



 

 

RESUMEN 

 

En el contexto en el que discutir los programas y políticas para la formación en la educación 

superior, desarrollado por las universidades públicas, dirigidas a los grupos sociales rurales 

con el fin de consolidar la investigación en Educación Rural. Se presenta el estudio sobre los 

cursos de educación superior en Ciencias de la Educación, Historia de la Agricultura y la 

ofrecen a los agricultores en la reforma agraria implementada en la Universidad Federal de 

Paraíba (UFPB), en colaboración entre movimientos sociales y UFPB, a través de un 

convenio con el Instituto Nacional Colonización y Reforma Agraria / Paraíba (INCRA / PB) y 

el Ministerio de Desarrollo Agrario (MDA), a través del Programa Nacional de Educación en 

la Reforma Agraria (decúbito prono). Los cursos de formación son las experiencias de los 

profesores de educación superior para trabajar en las escuelas en el campo, a partir de la 

reflexión y las necesidades de los movimientos sociales y la articulación nacional "Educación 

para un campo" en el contexto de las políticas de acción afirmativa en respuesta las luchas de 

los movimientos sociales por una educación de calidad, en el contexto de sus particularidades. 

Por lo tanto, este estudio trata de analizar los cursos anteriores de sus propuestas pedagógicas 

que buscan establecer la relación entre estos y los fundamentos de la educación de campo, y 

así echar un vistazo a la formación de los educadores que tratan de investigar y entender que 

el modelo de enseñanza más alto para el campo que se está trabajando con cursos dirigidos a 

UFPB agricultores y campesinos. Se trata de un estudio cualitativo llevado a cabo a partir del 

análisis documental del Proyecto Político Pedagógico (PPP) de Ciencias de la Pedagogía, 

Historia y agrícolas, así como la realización de entrevistas con los coordinadores de estos 

cursos, que están directamente involucrados en la preparación en la organización y ejecución.  

 

 

Palabras clave: educación rural, formación de educadores; PRONERA; política de enseñanza 

superior, los movimientos sociales. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Nessa introdução faremos algumas considerações sobre o trajeto percorrido pela 

autora da pesquisa, bem como suas aproximações com a temática da Educação do Campo, 

como se deu a construção do objeto, de quais inquietações surgiram os problemas de pesquisa 

e, que objetivos foram traçados com o intuito de se buscar possíveis respostas para os 

mesmos. Ainda apresentaremos os caminhos percorridos traçados pela abordagem 

metodológica da pesquisa qualitativa baseada análise documental. 

Nos subitens a seguir nos debruçamos sobre as questões pertinentes ao trajeto 

percorrido pela autora da pesquisa, bem como suas aproximações com a temática da 

Educação do Campo. Igualmente delinearemos a forma como se deu a construção do objeto 

de pesquisa e, quais as inquietações e os problemas que ocorreram no decorrer da pesquisa, a 

qual foi norteada por objetivos previamente traçados com o intuito de buscar possíveis 

respostas para os mesmos.  

Ainda apresentaremos os caminhos percorridos traçados pela abordagem metodológica 

da pesquisa qualitativa baseada na análise documental e entrevistas semi-estruturadas 

(ANEXO A), previamente consentidas pelos entrevistados, sujeitos dessa pesquisa (ANEXO 

B). 

 

1.1 Considerações sobre o Trajeto Percorrido pela Autora na Educação do Campo 

 

 

Este trabalho tem como principal influência a minha trajetória pessoal e acadêmica, 

pelas relações que a mesma estabeleceu em diferentes lugares e tempos.  

Registramos que o despertar para a importância de tratar da temática da Educação do 

Campo na pesquisa de Mestrado me orientou desde o princípio da vida acadêmica durante os 

estudos monográficos de graduação na condição de estudante/pesquisadora da temática da 

formação de educadores do campo e integrante de uma experiência em Educação Popular do 

Campo ocorrida na escola de um assentamento rural, localizado no município de Marí - PB, 

durante os anos de 2007 e 2008. Nesse trajeto cabe apontar os diferentes lugares vividos nessa 

experiência a qual em parte me orientou na escolha do tema e na definição do objeto dessa 

pesquisa de mestrado.  

Estando diretamente ligada a minha trajetória de vida afirmo que trabalhar com a 

educação popular do campo não representou uma mera busca e/ou uma escolha, tampouco 
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uma casualidade; mas uma história de encontros e reencontros. De encontros porque me 

identifiquei com as causas populares, com a aproximação com autores, porque aos poucos fui 

me achegando ao universo literário de autores apaixonados, comprometidos com a causa 

camponesa e com o acervo de produções freireanas que contém em sua gênese a amorosidade 

e a esperança vinculadas a um processo de humanização do homem, por sua proposta 

pedagógica libertadora e humanista.  

De reencontros porque foi um retorno às minhas origens do campo, à minha casa, à 

educação que me foi proporcionada em escolas rurais, a minha infância, às memórias de 

criança, da vida mergulhada num mundo cheio de significados tão particulares de um povo 

que se faz e se constrói e reconstrói nas experiências coletivas. Foi o elo que promoveu o meu 

reencontro com a minha identidade mais primária: um momento de reconhecimento, de 

identificação, de revivenciamento. Como afirma Horta (2008), as memórias que nos retornam 

e conservam o que chama de „estados de consciências pretéritas‟ também “garantem o 

sentimento de „pertença‟ e de ‟identidade‟, a consciência de si mesmos e de outros que 

partilham essas vivências”.   

São memórias que se configuram como elementos daquilo que realmente sou. E por 

isso esse reencontro com o meu eu, como ressalta Silva (2008, p. 85). “Toda memória humana 

é memória de alguém, de um indivíduo. Ela se refere, antes de tudo ao EU, ao olhar que essa 

pessoa constrói de si mesma, da identidade, portanto, de quem efetivamente recorda”.  

Tendo sua origem numa pequena propriedade no meio rural, situada na região centro-

sul do Piauí, no município de Pio IX, cresci num ambiente bucólico no qual muitas vezes não 

tinha nada de poético por também estar inçado de dificuldades. O universo rico da literatura, 

dos contos, das festas populares, da vida livre, também estava marcado pela contradição pelo 

fato do campo também se configurar como um espaço de conflitos, de lutas, de opressão. 

Situações essas em que vivem os sujeitos o campo e o submetem a um processo de 

desumanização pelas situações de exploração da vida e do trabalho. 

O aprendizado adquirido pela experiência de vida nos ensinou aquilo que a escola não 

tratava como „importante‟, os saberes diferentes daqueles por ela reproduzidos. 

Conhecimentos que só mais tarde no curso superior de graduação e na pós-graduação tive a 

possibilidade de aprofundar. Dessa forma, muitos foram os aprendizados sobre a história dos 

povos do campo e de seus saberes; assuntos indispensáveis a prática docente e também a 

construção da minha identidade, cujas utopias se embasam na afirmação de que a escola pode 

e deve, comprometer-se com a história dos povos marginalizados. 
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Durante a formação para a docência me ative com as questões relacionadas às práticas 

educativas dos professores em relação ao desconhecimento desses no que diz respeito aos 

estudantes e suas práticas culturais específicas.  

Adentrando nesse tema se percebe imensos entraves em virtude das dificuldades de se 

romper com os valores e as formas tradicionais de ensino e aprendizagem, a formação docente 

ainda está orientada para a educação bancária na concepção freireana, ou seja, na expressão 

equivocada do „eu ensino e você aprende‟.   

Se a escola no seu conjunto mal acompanhou as transformações da sociedade e as 

práticas pedagógicas tampouco foram alteradas nas últimas décadas, - e porque não dizer do 

último século -, demonstra que aquela está vivendo um momento de impasse que a torna 

desinteressante, repetitiva, desprezando o potencial e a realidade dos educandos, pois segundo 

Martins (2008: p. 60) “o processo didático parece que ainda está fundamentado em uma 

relação de passividade e obediência por parte do professor, o que o mantém como um senhor 

do conhecimento e mero repetidor de conteúdos quase engessados”. 

Se a escola não se renova, se não oferece ferramentas e possibilidades que permitam 

alterar sobremaneira o fazer e o prazer pedagógicos, por que não trabalharmos a partir da 

realidade, do conhecimento de mundo trazido pelos estudantes? Questões como essas foram 

fundamentais para a reflexão sobre os valores e os conhecimentos trazidos por determinados 

grupos sociais, por se tornar necessário, então levar em conta diferentes formas de oferecer 

aos mesmos as possibilidades de compartilhar o contexto social a partir de expectativas e 

interesses que atendam às necessidades desse „novos atores sociais‟.   

Romper essas barreiras com vistas a permitir a interpenetração de educação e cultura 

popular parece ser o grande desafio que está posto para todos os que acreditam na educação 

como uma das possibilidades de transformação social.  

Foi, a partir das propostas e das experiências em projetos envolvendo pesquisa e 

extensão e da minha aproximação com a trajetória da educação popular, que se tornou 

possível articular as práticas educativas de uma escola de assentamento rural durante os 

estudos de graduação, enquanto exercício que passa por um processo de criação coletiva, com 

as questões presentes no conceito de educação popular, sobretudo as que são abordadas em 

propostas pedagógicas trabalhadas, entre outros pensadores como Paulo Freire que, em 

resumo, busca uma educação que seja libertadora e humanizadora.  

A possibilidade de a educação ser elemento de transformação social e contribuir para 

as mudanças das condições de vida de uma determinada classe fazem parte de um sonho 

freireano. Um sonho que o referido autor tentou construir, junto com os camponeses e os 
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trabalhadores assalariados e semiassalariados do campo e da cidade, um mundo diferente, um 

mundo „mais bonito ou menos feio‟.  

Paulo Freire como expoente maior nessa reflexão nos convida a sonhar e a nos 

entregar à luta pela construção desse mundo a partir de sonhos de libertação, emanciapação e 

transformação humanas através da conscientização. Para ele, é preciso conscientizar para 

libertar, e o caminho para a conscientização está na educação.   

Nesse momento é que me identifiquei com a luta dos movimentos sociais, 

principalmente dos movimentos sociais do campo, pelas questões inerentes à educação que 

tem seu vínculo com as lutas sociais, com o trabalho e com a cultura, portanto, tem uma 

proposição de formação integral dos seus sujeitos em suas dimensões humanas, políticas e 

sociais. 

A proposição de Freire a cerca do humanismo histórico que coloca o homem frente a 

situações de mudanças, enxerga na educação, no educando e no educador a possibilidade que 

tem os seres humanos de vivenciarem concretamente a sua vocação histórica de „ser mais‟ e 

de se tornarem sujeitos: 

 

Se os homens são estes seres da busca e se sua vocação ontológica é a 

humanização, cedo ou tarde poderão perceber a contradição na qual a 

educação escolar procura mantê-los e se comprometerão então na luta por 

sua libertação. Mas o educador humanista revolucionário não pode esperar 

que esta possibilidade se apresente. Desde o começo seus esforços devem 

corresponder com os dos alunos para comprometer-se num pensamento 

crítico e numa procura da mútua humanização. Seus esforços devem 

caminhar junto com uma profunda confiança nos homens e em seu poder 

criador (FREIRE, 1980, p. 80).   

 

Foi assim que consegui vislumbrar um novo momento da educação quando nos 

aproximamos de experiências com educadores de uma escola do campo ao trabalhar os 

processos educativos numa perspectiva humanizadora. 

Durante os estudos de graduação em Pedagogia surgiram os primeiros contatos com a 

literatura inerente à educação popular e aos movimentos sociais do campo, principalmente 

quando comecei a participar de projetos ligados à pesquisa e extensão universitária com o 

projeto “Política Educacional e Educação Popular do Campo nas Áreas de Reforma Agrária: 

trabalho e formação docente” (2006-2007), apoiado pelo Programa de Apoio as Licenciaturas 

da Universidade Federal da Paraíba – PROLICEN/UFPB.  

Esses projetos se incluíam entre as temáticas que vinham e vêm sendo discutidas no 

Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação Popular e Movimentos Sociais do Campo, 

vinculados ao Centro de Educação e ao Programa de Pós-Graduação em Educação, na 
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Universidade Federal da Paraíba-UFPB
1
 e tinham como objetivo principal intervir na 

realidade da escola e das práticas educativas e na formação dos educadores do campo. 

Participar de alguns desses projetos executados em escola de assentamento rural, 

ligada ao Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra, foi uma experiência que se concretizou 

na prática das discussões em sala de aula e no Grupo de Estudos ante mencionado. A primeira 

experiência se deu na Escola Tiradentes, situada no Projeto de Assentamento Rural (PAR), 

localizada no município de Mari, inserido na mesorregião da Zona da Mata Paraibana. 

Como extensão das atividades do projeto também foi realizada a formação de técnico-

administrativos dessa escola, buscando efetivar os princípios da Educação do Campo 

defendidos pelo movimento “Por uma Educação do campo” empreendido por uma articulação 

que envolve diversos movimentos sociais do campo, os quais foram contemplados no Parecer 

CNE/CEB 36/2001 e da Resolução CNE/CEB 1, de 3 de abril de 2002 que instituem as 

Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas escolas do Campo (DOEBEC).  

Assim, o foco do trabalho se deu nas ações educativas na formação de educadores da 

Escola Tiradentes, tendo como meta a implementação de uma prática educacional 

diferenciada com vistas às proposições e concepções da Educação do Campo. 

O contato com o assentamento e com a Escola Tiradentes durante a execução dos 

projetos nos aproximou da realidade concreta e condicionou a percepção da importância da 

integração entre a teoria e a prática, contribuindo com o alargamento de nossa visão sob a 

nova perspectiva de educação que os movimentos sociais do campo vêm defendendo, qual 

seja uma educação a partir da qual haja a integração entre educandos e educadores, cuja 

relação se dá a partir do respeito ao saber do outro, do reconhecimento de suas realidades e 

valorização de suas culturas.  

A necessidade que o grupo sentiu em redimensionar o fazer educativo da Escola 

Tiradentes efetivando um projeto político pedagógico coerente com sua realidade foi 

ganhando contorno ao mesmo tempo em que a intervenção de extensão do Grupo de pesquisa 

se dava. Esse novo contorno foi permitindo aos sujeitos agentes do processo um 

redirecionamento e fortalecimento na construção e reconstrução de um currículo condizente 

                                                 
1
 O Grupo coordenado pela Professora Doutora Maria do Socorro Xavier Batista, vem realizando pesquisas 

acerca dos movimentos sociais e as lutas por educação no Brasil, sobre as experiências de educação popular em 

movimentos sociais, no Terceiro Setor, em ONG,s, cooperativas, sindicatos. Tem promovido encontros e 

seminários com e sobre movimentos sociais. A professora Socorro Xavier vem desenvolvendo desde 2005 

projetos de pesquisa envolvendo Educação Popular, movimentos sociais do campo, Educação do Campo, 

envolvendo alunos de graduação e pós-graduação. Atualmente desenvolve a pesquisa intitulada Políticas de 

Educação Superior no Brasil (2000-2008) para o desenvolvimento do campo brasileiro, financiado pelo 

programa Observatório da Educação. 
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com as exigências da realidade camponesa, atividade essa que culminou na apresentação de 

estudo monográfico realizado na UFPB no ano de 2008, intitulado “Educação do Campo na 

Formação de Educadores: uma experiência de formação continuada da Escola Tiradentes, 

Mari/PB.” 

Com a possibilidade de cursar o mestrado na UFPB pensei que seria o momento em 

que poderíamos contribuir com o Programa de Pós-Graduação em Educação, principalmente 

para a linha da Educação Popular, no sentido de poder discutir questões sobre as dimensões 

políticas e pedagógicas da Educação do Campo, cuja relevância justifica-se pela pertinência 

do tema para um curso de formação de educadores da reforma agrária como os que estavam 

em desenvolvimento na UFPB, quais sejam: Pedagogia, História e Ciências Agrárias.  

 Esse fato ocorreu concomitante ao envolvimento no Projeto de Pesquisa do 

Observatório da Educação do Campo, financiado pelo edital n. 001/2008 – Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoa de Nível Superior - CAPES/Instituto Nacional de Estudos e 

pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP/ Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização, Diversidade e Inclusão - SECADI. 

Nesse sentido, os estudos e pesquisas são direcionados aos grupos sociais do campo, 

na perspectiva de consolidar a pesquisa em Educação do Campo a partir da base de dados do 

INEP e dos Programas de Pós-Graduação das Universidades vinculadas ao Projeto 

Observatório da Educação contribuindo para formulação de políticas públicas voltadas para a 

promoção do desenvolvimento sustentável do campo, o que definiu o nosso objeto de estudo. 

  

 

 1.2 A Construção do Objeto e os Aspectos Teórico-Metodológicos 

 

A formação do educador é uma estratégia de luta e de fortalecimento da Educação do 

Campo, pois possibilita a apropriação de conhecimentos com o foco nos conhecimentos sobre 

o campo, possibilitando fomentar reflexões que acumulem força e espaço de construção de 

um novo conceito de educação, a formação do educador deve trazer elementos que 

contribuam para construção e o fortalecimento da identidade e autonomia das populações do 

campo, que contribua para a libertação do sujeito oprimido, para a transformação da 

sociedade, resistindo, portanto ao continuísmo de uma sociedade desigual e injusta. Para tanto 

a educação deve ser realizada pelos próprios sujeitos como protagonistas de sua formação.  

A Educação do Campo nesse contexto se apóia nos princípios da Educação Popular 

freireana ao ancorar em seu projeto educativo uma concepção de educação que desenvolve a 
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formação humana (capaz de produzir a própria existência); valoriza os saberes da experiência 

(reconhecimento do saber e da cultura popular); toma a realidade concreta como fonte de 

conhecimento e transforma o saber comum em saber crítico; protagonizada pelos sujeitos 

como construtores de seu próprio projeto de educação (forjada com eles e não para eles, 

enquanto homens ou povos, na luta incessante de recuperação de sua humanidade) e se 

constrói num movimento dialético da relação entre teoria e prática (práxis). Portanto nessa 

reflexão, tomamos esses princípios como conceitos que consideramos relevantes para uma 

prática de educação libertadora. 

Essas reflexões contribuem na formulação desse conceito de educação elaborado pelas 

Organizações Sociais que se unem fortalecendo o projeto de ação educativa que vem 

ocorrendo nas experiências em todo Brasil. Por outro lado, identifica uma reflexão 

pedagógica que nasce das diversas práticas educativas desenvolvidas no campo e/ou pelos 

seus sujeitos mais legítimos, os camponeses, e sua conexão direta com um novo projeto de 

desenvolvimento do campo que busca se fazer presente nas políticas educacionais para o 

campo (ARROYO 2006; CALDART 2004; MOLINA 2002; FERNANDES 2004).  

            A espacialização das experiências e práticas em educação do campo em todo Brasil 

vem ajudando a consolidar a Educação do Campo como proposta pedagógica, teórica e 

metodológica, construída com os movimentos sociais do campo, enquanto movimento 

articulado na luta pelo direito a uma educação específica, inserida no âmbito das políticas 

públicas e trouxe a compreensão de uma política educacional com essa direcionalidade. 

Como uma forma de reivindicar ações sistemáticas do poder público, evidenciamos as 

iniciativas de movimentos sociais, sindicais, Organizações Não-Governamentais (ONG´s), 

universidades e instituições vinculadas à temática como novos contornos para as práticas e 

ações educativas que vêm sendo realizadas pelas e para as populações do campo em todo 

Brasil.  

Essas iniciativas possibilitaram o diálogo entre os movimentos sociais e as 

universidades públicas envolvidas no Projeto Observatório da Educação, contribuindo na 

conquista de políticas e na inserção da educação na agenda de debates da Reforma Agrária. 

Atualmente, a Educação do Campo está sendo debatida, estudada e praticada por 

vários movimentos e instâncias. As principais pesquisas sobre a educação e os movimentos 

sociais do campo têm sido intensificadas, vem conquistando espaços na academia e ganhando 

referências nas pesquisas em todas as áreas das ciências, especialmente nas humanas ou 

sociais, devendo-se isso, a muitas ações coletivas dos sujeitos do campo que passaram a ter 
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maior visibilidade na arena política do que a maioria dos movimentos de outra natureza 

Warren (2006, p. 117).  

A prova disso é que uma grande quantidade de trabalhos vem sendo desenvolvida a 

partir de práticas executadas por estudantes e professores envolvidos em programas de 

educação do campo, tanto na graduação com projetos de iniciação científica, como na pós-

graduação culminando na apresentação de estudos de dissertações de mestrado e teses de 

doutorado.  

Além disso, suas demandas educacionais, compreendidas como lutas por direito social 

e humano fundamental, à ampliação dos grupos de pesquisa, registrados no CNPq, que têm se 

dedicado a estudos da realidade educacional do campo no Brasil, e pela possibilidade de 

diálogo entre movimento social e sociedade política, que desencadeou processos de formação 

inicial e continuada de profissionais da educação voltados à temática da educação do campo.  

O movimento Por uma Educação do Campo cuidou de por na ordem do dia o grande 

desafio em relação à mobilização do povo pelo seu direito a educação e também sensibilizar a 

sociedade em seu conjunto para pressionar os governos para que assumissem seu dever em 

relação à implementação de políticas públicas voltadas para a especificidade dos povos do 

campo.  

Os esforços desempenhados dentro das universidades trouxeram  à tona experiências 

na oferta de cursos de formação profissional em vários níveis e modalidades de ensino. 

Muitas experiências realizadas a partir do estabelecimento de parcerias, entre movimentos 

sociais, governos e universidades, vêm sendo desenvolvidas no Brasil nesse seguimento. O 

Programa de Educação na Reforma Agrária (PRONERA), oriundo das discussões 

desenvolvidas no I Encontro Nacional de Educadores da Reforma Agrária (ENERA) realizado 

em Brasília, no ano de 1997, tem sido o principal programa destinado às parcerias de 

educação na reforma agrária. 

O PRONERA, em seus 10 anos de atuação, foi responsável pela formação em nível 

superior de cerca de 3 mil jovens e adultos das áreas de reforma agrária, tendo iniciado a 

oferta de cursos superiores no estado do Rio Grande do Sul, em 1998, com a abertura do curso 

de Pedagogia em convênio com a Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio 

Grande do Sul (UNIJUÍ). Atualmente, oferece cursos de graduação em vários estados do país 

contemplando as mais diversas áreas do conhecimento: Geografia, Agronomia, Zootecnia, 

Pedagogia, Administração, Engenharia Agronômica, Direito, História, Artes, Ciências 

Agrárias, Medicina Veterinária e Letras. 
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O Estado da Paraíba, na representação da Universidade Federal tem uma parceria de 

longa data com os movimentos sociais. Tendo acompanhado o debate e a inserção da 

educação do campo na agenda política desde 1997, incitou em 1998 com o surgimento do 

PRONERA, a criação da articulação dos movimentos sociais (Comissão Pastoral da Terra - 

CPT/Movimento dos trabalhadores Sem Terra - MST), da UFPB e do Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA) pela possibilidade do Estado entrar nesse mesmo 

ano no Programa.  

O espaço da Educação do Campo no Ensino Superior, segundo dados do INCRA 

(2008) revela que a ação do Programa PRONERA já beneficiou, desde sua criação, cerca de 

300 alunos com a implantação e execução de quatro cursos superiores, sendo: dois cursos de 

Licenciatura em História, um curso de Licenciatura em Ciências Agrárias, um curso de 

Licenciatura em Pedagogia e um curso de Especialização em Residência Agrária. Tomar a 

experiência do PRONERA enquanto programa de educação do campo para beneficiar as áreas 

de reforma agrária e fazer uma leitura desses cursos superiores no âmbito da pesquisa do 

Observatório da Educação do Campo foi o elo que integrou a nossa pesquisa a esse projeto.  

Nas discussões mediadas pelas leituras pertinentes à temática em estudo, pensamos 

sobre a importância de se analisar as propostas de formação superior de professores do campo 

com base nos projetos dos cursos, entendendo que nessas propostas não devemos 

desconsiderar a análise sobre a importância da relação entre a luta pela terra e o currículo 

escolar.  

  Para tanto, é preciso entender a necessidade do currículo da Educação do Campo ser 

incorporado através da práxis e que o ensino e aprendizagem ocorram no contexto de 

significados e que estejam interligados com a vida e luta da comunidade local onde residem 

os educandos. Nesse contexto, no diálogo entre universidade e movimento social é 

indispensável – ao pensar a educação do campo, em especial os cursos de formação de 

professores –, levar em consideração uma leitura sobre a relevância da relação entre a luta 

pela terra e o currículo escolar, já que diferentes saberes estão sendo sempre produzidos, seja 

em escolas convencionais, seja em realidades educacionais diferenciadas. 

São considerações que partem das urgências que os movimentos sociais do campo 

propõem em suas lutas por políticas e ações de formação, prioridades como professores do 

campo nas escolas do campo a partir do seu enraizamento cultural, identitário com os povos 

do campo (ARROYO, 2010). Essa necessidade de profissionais qualificados para a educação 

do campo que se identifiquem e conheçam as peculiaridades e dificuldades vividas na 

educação dos assentamentos rurais, destaca-se na situação da educação no campo no Brasil, 
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pela carência de ações mais efetivas, especialmente no estado da Paraíba, onde a educação é 

bastante precária, resultando numa situação em que é grande o número de jovens, 

adolescentes e adultos analfabetos e semi-analfabetos, traduzindo uma realidade que espelha 

os inúmeros problemas que enfrentam a educação pública, especialmente no campo.  

Além dessa problemática constata-se a inadequação dos currículos, dos calendários 

escolares, a precariedade das escolas, a falta ou o inadequado transporte escolar. Essas e 

outras questões têm mobilizado os movimentos sociais em torno de reivindicações que visam 

propor uma educação de qualidade e específica para a realidade campesina. 

 

Diante desse quadro torna-se urgente formar educadores com conhecimento 

e competências baseados nos saberes das comunidades campesinas e no 

conhecimento científico para intervenção de forma crítica e participativa na 

reorganização da comunidade e unidades produtivas. Profissionais da 

educação formados com base nos referenciais teóricos da educação científica 

para atuação no campo visando um desenvolvimento auto-sustentável. Todo 

esse arrazoado de motivos evidenciam a demanda pela formação urgente de 

professores e educadores habilitados ao ensino das séries iniciais da 

educação básica, nas escolas do campo (UFPB, 2007). 

 

 

É dessa necessidade que Arroyo (2010, p. 14) diz fazer todo sentido político-

pedagógico a luta dos movimentos do campo para se ter um quadro docente-educador do 

campo nas escolas do campo e, que é daí o nascimento de uma das prioridades dos seus 

movimentos nas últimas décadas, o de “criar mecanismos próprios de formação de 

educadores(as) docentes com enraizamento nas identidades, lutas, culturas do campo”.  

Nesse sentido abrem-se as discussões sobre os cursos de formação de educadores do 

campo, partindo de um referencial de campo, de projeto de educação-formação e de 

sociedade. Essas especificidades é que terão as referências para a formação de educadores-

docentes e também como conseqüência, para as escolas do campo, seus currículos e propostas 

formadoras terão um referente concreto.  

Para Arroyo, são essas especificidades que tem sido fonte de luta dos movimentos para 

as propostas de formação, já que as tensões têm sido constantes diante dos currículos, das 

propostas, normas, diretrizes e políticas de formação generalistas predominantes nas 

faculdades de Pedagogia e nos cursos de Magistério e Licenciatura, o que pode ser expresso 

na afirmação desse autor:  

 

Aos cursos de formação como o Pedagogia da Terra, de Formação de 

Professores do Campo, Indígenas, Quilombolas chega uma diversidade 

social, racial, étnica e dos campos que não há nos cursos regulares de 

Pedagogia e de Licenciatura. Essas experiências de formação podem 
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representar processos de democratização das universidades, dos cursos e 

currículos de formação; democratização que reconheça as diferenças, os 

coletivos diversos, suas formas de luta por direitos como uma riqueza, 

reconheça o direito às diferenças, inclusive de sujeitos e processos de 

formação (2010, p. 16).  

 

 

Foi a partir desse contexto que montamos o nosso projeto de pesquisa e tomamos os 

cursos de História, Pedagogia e Ciências Agrárias vinculados ao Programa Nacional de 

Educação na Reforma Agrária (PRONERA), desenvolvidos na Universidade Federal da 

Paraíba (UFPB) como campo de estudo. Partimos da premissa que os Projetos Políticos 

Pedagógicos - PPP dos cursos de formação de educadores do PRONERA devem ser 

orientados pelos princípios políticos e pedagógicos, teóricos e metodológicos da Educação do 

Campo.  

A investigação tem como foco as propostas pedagógicas dos cursos buscando 

identificar os princípios políticos e pedagógicos, teóricos e metodológicos neles presentes. 

Nessa perspectiva, buscamos investigar as propostas dos Cursos e sua relação com os 

fundamentos na Educação do Campo, a relação entre Educação do Campo e formação do 

educador e as intencionalidades formativas dos cursos decorrentes dos discursos dos 

documentos bem como suas contradições e os elementos que contribuem para a possibilidade 

concreta de construção e fortalecimento do projeto educativo contra-hegemônico.  

Diante do objeto alguns questionamentos nos inquietaram: qual concepção de 

formação superior do campo está sendo trabalhada pelos cursos do PRONERA/UFPB? Quais 

elementos educativos da Educação do Campo são incorporados nas propostas dos cursos? 

Quais são as dificuldades de implementação de suas propostas de formação, suas contradições 

e suas concepções de educação, que dificultam e/ou demonstram possibilidades concretas 

para a construção e o fortalecimento do projeto educativo da Educação do campo? 

Presumimos que nos cursos de Pedagogia, História e Ciências Agrárias, os pressupostos 

teórico-metodológicos e as estratégias pedagógicas devam estar em consonância com os 

fundamentos da Educação do Campo e que os cursos atendam as necessidades de uma 

formação do educador com uma base sólida teórica e prática.  

Na perspectiva de melhor apreendermos o objeto de investigação definimos como 

objetivo geral analisar as propostas pedagógicas dos cursos de formação superior do 

PRONERA/UFPB e sua relação com os fundamentos da Educação do Campo. Desse objetivo 

desdobraram os demais específicos, quais sejam:  
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 Compreender a Educação Popular do Campo e seu vínculo com as propostas 

pedagógicas dos cursos formação de educadores do PRONERA;  

 Caracterizar os Cursos Superiores do PRONERA/UFPB, História, Pedagogia e 

Ciências Agrárias e identificar suas finalidades, objetivos e as suas concepções de 

educação; 

 Destacar e analisar os elementos político-pedagógicos e teórico-metodológicos dos 

Cursos identificando a relação com a concepção de Educação do Campo.  

 Identificar nos projetos suas contradições e possibilidades de concretização para a 

construção e o fortalecimento do projeto educativo da Educação do campo 

Diante desse objeto de pesquisa sobre o qual nos debruçamos a metodologia da 

pesquisa caracteriza-se como estudo qualitativo privilegiando uma visão crítica da realidade 

social e constou de uma análise descritiva, de natureza dialética. Essa opção por uma reflexão 

amparada na dialética é corroborado por Triviños (1987, p. 125): 

 

Por isso, consideramos como válido o enfoque histórico-estrutural para 

nossa realidade social que empregando o método dialético, é capaz de 

assinalar as causas e as conseqüências dos problemas, suas contradições, 

suas relações, suas qualidades, suas dimensões quantitativas, se existem, e 

realizar através da ação um processo de transformação da realidade que 

interessa. 

 

 

Pela dialética, partindo do pensamento marxista, podemos entender este fenômeno 

emergente da realidade na educação brasileira, a partir da compreensão de que o mundo e a 

vida se apresentam como um todo estruturado e inter-relacionado, em que fenômenos sociais 

estão em desenvolvimento e transformação constante. Para Franco e Ghedin (2008, p. 118), 

no modelo dialético de pesquisa,  

 

Incorpora-se fundamentalmente o caráter sócio-histórico e dialético da 

realidade social, compreendendo o ser humano com transformador e criador 

de seus contextos. Os princípios básicos dessa concepção são a historicidade 

como condição para a compreensão do conhecimento e a realidade como 

processo histórico construído, a cada momento, por múltiplas determinações, 

fruto das forças contraditórias existentes no interior de si própria. 

 

 

Entendendo o fenômeno da Educação do Campo como uma reivindicação advinda da 

denúncia da problemática social e da realidade educacional vivida pelos sujeitos sociais do 

campo, compreendemos essa como sendo parte do processo dinâmico de uma sociedade cheia 
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de contradições e transformações. Por isso, esses sujeitos não são elementos à parte dos 

processos de construção de conhecimentos. Para Minayo (1999, p.35): “é preciso aceitar que 

o sujeito das ciências sociais não é neutro ou então se elimina o sujeito no processo de 

conhecimento. Da mesma forma, o “objeto” dentro das ciências é também sujeito e interage 

permanentemente com o investigador”.   

Tomamos a pesquisa bibliográfica como ponto de partida deste estudo ao buscarmos 

teorias para embasar os fundamentos da pesquisa nos municiando de livros e periódicos 

especializados, sítios eletrônicos, relatórios, teses e dissertações. A teoria na pesquisa 

educacional, como salienta Belth (apud TRIVIÑOS,1987, p. 103): 

 

É indispensável para dar significado aos fatos investigados que, de outra 

maneira, não teria sentido algum; explica os aspectos da realidade em estudo 

e, em terceiro lugar, permite uma reinterpretação dos fatos observados, o que 

abre perspectivas para futuras pesquisas, aprimorando normas, conservando-

as ou, simplesmente, rejeitando-as.  

 

 

Nessa perspectiva, aprofundamos teoricamente a investigação numa atividade 

constante, visitando e analisando obras e documentos de vários autores para que pudéssemos 

ter uma compreensão mais ampla do universo de estudo e construir análise mais crítica a 

respeito do fenômeno estudado.  

Esse estudo se valeu de uma análise documental. Para Ludke e André (1986) a análise 

documental constitui uma técnica importante na pesquisa qualitativa, seja complementando 

informações obtidas por outras técnicas, seja desvelando aspectos novos de um tema ou 

problema. Segundo as autoras a análise documental inclui qualquer documento escrito “desde 

leis, e regulamentos, normas, pareceres, cartas, memorandos, diários pessoais, autobiografias, 

jornais, revistas, discursos, roteiros de programas de rádio e televisão até livros, estatísticas e 

arquivos escolares” (1986, p. 38).  

Assim, a pesquisa teve como fonte os documentos relativos aos Projetos Político 

Pedagógicos (PPPs) dos cursos de Licenciatura Plena em Pedagogia, História e Ciências 

Agrárias do PRONERA PEC/MSC/UFPB, bem como as Resoluções nº41/2003, nº17/2004 

nº61/2007 do CONSEPE/UFPB que aprovaram respectivamente os seus projetos. Estes 

documentos serem caracterizados como fontes do tipo “oficial”, encontramos em Luna (1996, 

p. 53-54), a seguinte contribuição:  

 

O documento, como fonte de informação, assume diferentes formas: 

literatura pertinente a um assunto, anuários estatísticos e censos, prontuários 
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médicos, legislação, etc. Como ocorre em relação às demais fontes, as 

informações obtidas em documentos podem ser diretas e indiretas. No caso 

particular de documentos, essa distinção costuma assumir a denominação de 

fontes primárias (diretas) ou secundárias (indiretas). As obras originais de 

um autor são consideradas como fontes primárias, enquanto as traduções e 

comentários sobre esse autor já são consideradas fontes secundárias [...]. De 

um modo geral, quanto mais "oficial" for um documento, mais primária será 

a fonte [...].  

 

 

Os projetos pedagógicos dos cursos que foram as fontes primárias trabalhadas nesta 

pesquisa possuem essa característica "oficial", pois são documentos que definem os cursos e 

explicitam a estrutura organizacional que assumiram, as concepções de educação e de 

educador que pretendem formar e apresentam as finalidades da sua realização. Na abordagem 

dos documentos tomamos com primordial relevância a análise da concepção de educação e as 

estratégias pedagógicas presentes nas propostas dos Cursos. Além disso, buscamos como 

fonte complementar a percepção dos coordenadores dos cursos. Para tanto, o diálogo foi 

estabelecido por meio de uma entrevista semi-estruturada com os coordenadores, pessoas 

envolvidas na elaboração, organização e execução dos cursos.  

As entrevistas semi-estruturadas são baseadas num roteiro de perguntas, roteiro esse 

que utilizamos com instumento de coleta de dados, mas não com questões fechadas, não é 

uma entrevista aberta, mas aberta à introdução de novas questões que podem surgir de acordo 

com o andamento da pesquisa. De acordo com Melo (2005, p. 53) ela está “semi-estruturada 

com perguntas-chaves ou tópicos previamente apontados, mas com margem para novas 

questões, funcionando como roteiro básico”. 

A entrevista como qualquer outra atividade que requer atenção meticulosa, é um 

trabalho minucioso, o pesquisador precisa estar atento a tudo o que foi falado, as expressões 

dos entrevistados, os gestos, os tons de voz, muitas vezes esses detalhes dão respostas aos 

nossos questionamentos. Para Melo (2005, p. 54) “é preciso relacionar o ver, o ouvir e o falar, 

é preciso haver interesse pelo interlocutor, é preciso respeito mútuo para entabular uma 

conversação”. 

O resultado deste estudo consolidou-se no presente trabalho estruturado em quatro 

capítulos, os quais contemplam as seguintes discussões:  

No primeiro capítulo, a título de Introdução, fizemos uma apresentação geral do 

trabalho, seus objetivos e questionamentos, como se deu as primeiras aproximações da autora 

e sua trajetória com os estudos envolvendo a temática sobre educação popular e educação do 

campo. Discorrendo ainda sobre o caráter metodológico e a organização do trabalho. 
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No segundo capítulo que trata do item Os Movimentos Sociais Populares e a Educação 

do Campo: denúncias e anúncios de uma educação emancipadora, evidenciamos como o 

processo educacional no Brasil relegou as populações das classes populares ao direto à 

educação, apresentando num contexto de denúncias a educação popular freireana como o 

anúncio de uma pedagogia forjada pelas classes populares, a qual busca radicalizar a 

dimensão política e ética da educação a partir e com as classes populares, historicamente 

oprimidas e roubadas em sua humanidade. Em seguida, apresentamos a Educação do Campo 

como uma educação específica para os povos do campo, protagonizada por uma mobilização 

social e histórica de lutas e reivindicações dos movimentos sociais e sindicais do campo e 

outras organizações sociais e que comunga com os princípios da Educação Popular freireana.  

  No terceiro capítulo em que discorremos sobre A Educação do Campo e a Formação 

Superior de Educadores no PRONERA, a discussão está centrada sobre o papel do professor 

na construção do projeto educativo da Educação do Campo e como a luta dos movimentos 

sociais para ações que visam formar profissionais da educação para o respeito, a valorização 

da diversidade e para o desenvolvimento do campo, vão ajudar a forjar as políticas públicas 

que os movimentos estão ajudando a construir. Nessa discussão apresentamos PRONERA 

como um programa de educação do campo do governo federal para beneficiar as áreas de 

Reforma Agrária que inicialmente foi gestada por segmentos da sociedade, mas que, logo 

depois, entrou na agenda governamental pela ação dessa própria sociedade.  

No quarto capítulo discutimos sobre o item Movimentos sociais e UFPB construindo 

parcerias: articulando sujeitos, construindo novas estratégias pedagógicas e metodológicas em 

cursos superiores. Nesse capítulo buscamos evidenciar a ação do PRONERA na Paraíba e os 

cursos superiores para educadores do campo fazendo uma caracterização dos Cursos de 

Pedagogia, História e Ciências Agrárias da UFPB, suas concepções, finalidades e objetivos. 

Buscamos evidenciar o espaço da Educação do Campo nas propostas de formação dos cursos 

a partir da leitura dos projetos e nos dados obtidos nas entrevistas e tomamos para análise 

alguns elementos que estabeleceram certa relação com a concepção de Educação do Campo, 

como objetivos e orientações teórico-metodológicas que fundamentaram o currículo dos 

Cursos. 
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2 OS MOVIMENTOS SOCIAIS E A EDUCAÇÃO POPULAR DO CAMPO: 

DENÚNCIAS E ANÚNCIOS DE UMA EDUCAÇÃO LIBERTADORA 

  
 

Esse capítulo discute como o processo educacional no Brasil que negou às populações 

das classes populares o direto à educação, forjou a partir dos ideiais de Paulo Freire, o 

anúncio de uma pedagogia levantada pelas classes populares, a qual busca radicalizar a 

dimensão política e ética da educação a partir e com as classes populares, historicamente 

oprimidas e arrancadas da sua humanidade.  

A educação libertadora freireana é tomada aqui, como uma proposta de educação que 

desenvolve a formação humana (capaz de produzir a própria existência); valoriza os saberes 

da experiência (reconhecimento do saber e da cultura popular); toma a realidade concreta 

como fonte de conhecimento e transforma o saber comum em saber crítico; protagonizada 

pelos sujeitos (forjada com eles e não para eles, enquanto homens ou povos, na luta incessante 

de recuperação de sua humanidade) e se constrói num movimento dialético da relação entre 

teoria e prática (práxis). Portanto, vai ter ressonância nos movimentos sociais que viam na 

educação uma condição para sua verdadeira libertação. 

Em seguida, apresentamos a Educação do Campo que comunga com os princípios da 

Educação Popular freireana ao incorporar em seu projeto educativo os princípios da formação 

humana, valorização da realidade e dos saberes da experiência e do protagonismo dos sujeitos 

oprimidos como construtores de seu próprio projeto de educação.  Nesse contexto a luta por 

uma educação libertadora é identificada com seus interesses e vinculada à realidade dos 

diferentes povos que vivem da terra, como uma educação específica para os povos do campo, 

protagonizada por uma mobilização social e histórica de lutas e reivindicações dos 

movimentos sociais
2
 e sindicais do campo e outras organizações sociais. 

 

2.1 A educação popular numa dimensão libertadora: as contribuições de Freire para 

os movimentos sociais 

 

A educação popular surge como uma concepção teórico-prática sobre a situação 

educacional do Brasil, emergida das necessidades de diferentes grupos sociais que foram 

                                                 
2
 Para (CALADO, 1999, p. 136) “os movimentos sociais na luta pela superação das condições de opressão, se 

contrapondo ao modelo de sociedade competidora, hegemônica e dominante, se constituem como “organizações 

coletivas empenhadas na luta em defesa de seus interesses econômicos e sócio-culturais, buscando construir sua 
identidade, de forma processual, tendo como referência a conduta dos que eles situam como seus adversários ou 

inimigos”. 
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negados do direito à educação escolar e ao conhecimento sistematizado. Ao se inserir nos 

movimentos sociais que tencionam o Estado, se contrapôs à forma elitista que conduziu a 

educação ao longo da história da formação social brasileira, a qual tem contribuído para a 

desigualdade social se utilizando de mecanismos sutis que excluem, discriminam, selecionam 

e rotulam crianças e jovens das camadas populares. 

Desse contexto de negação é que  nasceram e multiplicaram-se várias práticas sociais e 

educativas desenvolvidas pelos movimentos sociais populares
3
 caracterizando-se como 

experiências inovadoras e como uma forma de agir contra essa lógica de exclusão causada 

pelo Estado. Conforme Ribeiro (2008), essa contradição parte da negação da concepção 

moderna de educação produzida pela burguesia, a qual está reduzida aos processos escolares, 

negando os aprendizados da experiência, da cultura e do trabalho. Assim, o pensar a educação 

do ponto de vista dos movimentos sociais tem seu papel impulsionador de transformação 

social pelo seu caráter sócio-político de luta.  

A luta contra a lógica excludente historicamente existente no Brasil de uma educação 

como direito de poucos traz para os anos de 1950, uma característica particular, por ser nessa 

década que surge de forma mais contundente, a organização da sociedade civil mobilizada, 

representada pelos movimentos sociais e sindicais que atuou ao longo dessa trajetória como 

articuladora e construtora de bandeiras de lutas pela educação, entre outras.  

A busca de uma alternativa de mudança frente a um Estado classista, que ao longo da 

história se definiu em suas ações, políticas e programas em favor das classes dominantes, 

enquanto que frente às classes trabalhadoras agiu de forma autoritária, dominante e 

excludente, deu origem à educação popular, idealizada pelo educador Paulo Freire. A 

Educação Popular
4
 numa dimensão libertadora, emancipadora, transformadora surge no Brasil 

                                                 
3
 Para João Francisco de Souza (apud SILVA, 2006, p. 60), os movimentos sociais populares são “grupos de 

pessoas com posicionamentos políticos e cognitivos similares, que sentem parte de um conjunto, além de se 

perceberem como força social capaz de formar interesses frente a posicionamentos contrários de outros grupos. 

Pessoas que agem, afirmam posições e se sentem vinculadas. Expressam-se como correntes de opiniões sobre 

diversos campos da existência individual e coletiva, sobretudo dos segmentos sociais explorados, oprimidos e 

subordinados que passam a competir no mercado das idéias e no sentimento de pertenças (...) são força social 

atuante que se manifesta através de organizações e grupos de diversas e divergentes naturezas, amplitude e 

vigor”. 
4
 Entendendo a Educação Popular como uma educação produzida pelas classes populares Wanderley (1984, p. 

64), explica que o sentido de classes deverá ser entendido no plural, “compreendendo o operário industrial, a 

classe trabalhadora em geral, os desempregados e subempregados, o campesinato, os indígenas, os funcionários, 

os profissionais e alguns setores da pequena burguesia”. Em Freire et. all.  (2003, p.11), a Educação Popular 

como sendo parte de um processo mobilizador organizativo educativo, que quer se tornar um processo 

emancipatório de libertação frente às estruturas opressoras, discriminatórias e excludentes passa a ser entendida 

como um “modo de agir junto às classes populares, mais especificamente um modo de agir dos movimentos 

sociais populares, dos grupos organizados no interior dos excluídos, dos setores que sofrem opressões ou 

discriminações específicas”. 
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na década de 1950, quando os ideais de um projeto alternativo de sociedade começam a 

efervescer e ecoar nas vozes e práticas dos trabalhadores urbanos e rurais.  

Esse modo de pensar freireano nasceu das suas primeiras iniciativas de 

conscientização política do povo buscando a emancipação social, cultural e política das 

classes menos favorecidas, dirigidas assim, aos excluídos do acesso aos direitos humanos, por 

conseguinte, do gozo das condições de igualdades sociais e culturais. Nesse sentido, o período 

aludido é caracterizado pela efervescência de lutas e movimentos em favor do 

reconhecimento dos direitos humanos, especialmente ligados a cultura, a educação, a terra, 

dentre outros que se destacam, especialmente no cenário do campo brasileiro.  Como aponta 

Antonio e Lucini (2007, p. 4).  

Emergem e se consolidam movimentos ligados às mais variadas instâncias 

sociais, como os Movimentos de Cultura Popular (MCP), do qual participou 

Paulo Freire, o Movimento de Educação de Base (MEB), criado pela 

Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), e os Centros 

Populares de Cultura (CPC), criados pela União Nacional dos Estudantes 

(UNE). É nessa emergência da educação popular nos anos de 1960 que o 

educador Paulo Freire demarca uma proposta de educação libertadora. 

 

Destacam-se ainda os movimentos de Ação Católica (Juventude Agrária Católica – 

JAC, Juventude Estudantil Católica – JEC, Juventude Independente Católica – JIC, Juventude 

Operária Católica – JUC, Juventude Universitária Católica – JUC)
5
, a Ação Popular e os 

movimentos sociais do campo (Ligas Camponesas, União dos Lavradores e Trabalhadores 

Agrícolas do Brasil- ULTAB, Movimento dos Agricultores Sem Terra - MASTER). A 

Educação Popular emerge nesse contexto, com os movimentos sociais, das experiências do 

cotidiano da vida do povo contra um poder centralizador e autoritário.   

 As práticas educativas desenvolvidas nesse período emergidas das lutas  organizadas 

dos movimentos sociais populares vão forjar essa concepção de educação popular, “como um 

conjunto de práticas que se realizam e se desenvolvem dentro do processo histórico no qual 

estão imersos os setores populares. Ela deve ser compreendida também como estratégias de 

luta para a sobrevivência e libertação desses setores”.  Além disso, segundo Silva (2009, p.37-

                                                 
5
 Movimentos da ação católica, que organizavam o laicato jovem para uma inserção dentro de sua realidade. 

Esses movimentos desenvolveram uma metodologia conhecida como Revisão de Vida conhecida como o método 

ver-julgar-agir. O método se desenvolve em três momentos: partir da realidade, da vida dos jovens (ver), 

confrontar os desafios levantados pela realidade com a fé (julgar), partir para uma ação transformadora do meio 

(agir), essa metodologia enfatiza a Formação na Ação, a organização de pequenos grupos em cada comunidade, 

escola ou local de trabalho, que os conteúdos de formação partam da realidade social dos jovens, afirmação de 

uma prática transformadora ACO (1985). 
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38) a educação popular “passa a ser entendida não só como direito de cidadania, mas como a 

necessidade de encontrar caminhos para um processo educativo, mas também, político, 

econômico, social e cultural”.        

 Ao se referir aos movimentos pedagógicos de educação popular, ocorridos na década 

de 1960, Paludo (2001) apresenta a importância de Freire na construção de uma nova base 

pedagógica e para a concepção/correntes de Educação Popular e pelas práticas de educação do 

popular, norteadas pelas mesmas, bem como para a consolidação desta concepção que ocorre 

nas décadas de 1970 e 1980. De acordo com a autora (ib idem, p. 91), uma pedagogia que vai 

encontrar ressonância nos movimentos sociais, visto que,  

É nos anos de 1960, com Paulo Freire, que no Brasil se tem, pela primeira 

vez, de forma consistente, uma pedagogia anunciada das classes populares. 

Pela primeira vez, começa-se a conceber uma pedagogia na educação 

brasileira (e latino-americana) que leva em consideração a realidade 

brasileira com vistas a sua transformação, em que as classes populares 

assumem papel central.   

 

De certo, o eco dos ideais de Freire pelos setores organizados da sociedade civil teve 

respaldo na promoção e sistematização da Educação Popular, uma vez que ao trazer 

elementos básicos para a transformação como a conscientização, a prática e a reflexão sobre a 

prática, aportam-se em princípios relacionados à mudança da realidade opressora, do 

reconhecimento, da valorização e da emancipação dos diversos sujeitos individuais e 

coletivos (PAIVA, 1986).         

A educação popular passou a ser encarada como uma das maiores tentativas de Freire 

em transformar a educação em um instrumento de conscientização do sujeito, a favor de sua 

própria libertação. Essa tentativa faz da pedagogia freirena uma referência de ideal 

pedagógico que vão ecoar nas práticas educativas dos movimentos sociais, que viam na 

educação um caminho da verdadeira libertação da pessoa humana e suas condições de 

opressão. Em Freire (1980, p. 40), a conscientização representa o primeiro passo para a 

mudança da realidade, uma vez que,   

 
A realidade não pode ser modificada, senão quando o homem descobre que é 

modificável e que ele pode fazê-lo. É preciso, portanto, fazer desta 

conscientização o primeiro objetivo de toda a educação: antes de tudo 

provocar uma atitude crítica, de reflexão, que comprometa a ação.  
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É nesse pensamento que o autor (2005, p.46) revela em sua obra Pedagogia do 

Oprimido, que essa pedagogia quando adotada como libertadora, passará por dois momentos 

distintos: 

 
O primeiro, em que os oprimidos vão desvelando o mundo da opressão e vão 

comprometendo-se na práxis, com a sua transformação; o segundo, em que, 

transformada a realidade opressora, esta pedagogia deixa de ser do oprimido 

e passa a ser a pedagogia dos homens em processo de libertação. 

 

 

Assim, a condição do sujeito oprimido não será mudada apenas com o desvelamento e 

a percepção de sua realidade e do meio em que está inserido, reconhecendo-se como 

oprimido, mas ao conscientizar-se desta condição, deve partir para a busca pela sua libertação 

e a pela transformação do meio em que vive.  

 
Dessa forma, aprofundando a tomada de consciências da situação, os 

homens se “apropriam” dela como realidade histórica, por isto mesmo, capaz 

de ser transformada por eles. [...] seria realmente, uma violência, como de 

fato é que os homens, seres históricos e necessariamente inseridos num 

movimento de busca, com outros homens, não fossem o sujeito do seu 

próprio movimento (FREIRE, 2005, p. 85-86). 

 

 

Essa educação libertadora é uma educação crítica, problematizadora, que estimula a 

esperança que permite que o sujeito se liberte das amarras da opressão, quebrando a corrente 

da alienação superando a sua condição servil, possibilitando o nascimento do sujeito que 

elabora seu próprio saber, exigindo que o sujeito crie sua existência com o material que o 

mundo lhe oferece, baseando-se numa relação consciência-mundo. É pela constante “leitura 

do mundo”, – que é uma leitura de nós mesmos e das circunstâncias que nos rodeiam –, que o 

homem busca transformar a sua realidade. Nessa concepção, o conhecimento parte da 

realidade concreta do homem, que por sua vez reconhece o seu caráter histórico e 

transformador. 

O que pressupõe a educação dos homens entre si mediatizados pelo mundo, tanto da 

natureza como da cultura, é sua relação com a prática. Essa prática não pode está 

desvinculada da leitura do contexto de mundo. Ao contrário, vincula o homem nessa busca 

consciente de ser, estar e agir no mundo num processo que se faz único e dinâmico. Assim, 

Freire considera que somente na unidade dialética entre ação e reflexão, prática e teoria, é que 

se pode superar o caráter alienador das práticas sociais. Os oprimidos, no „contexto concreto‟, 

imerso em sua experiência cotidiana, tomam consciência de sua condição de oprimidos, mas 

não da razão de ser de sua condição de opressão.  
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 Portanto, só através de uma práxis da transformação social, entendendo por práxis a 

união necessária entre teoria e prática: pois não basta o conhecimento para que possamos 

transformar as relações humanas. É necessária uma ação política vinculada à crítica da 

sociedade. Essa crítica radical só se efetiva na práxis, que é a ação política consciente e 

transformadora. 

A ação política leva à superação da opressão, e esta é possível segundo Freire, através 

de um processo de libertação. A libertação é um “parto” conforme afirma o autor, pois a 

superação da opressão exige o abandono da condição “servil”, que faz com que muitas 

pessoas simples apenas obedeçam a ordens, sem, contudo questionar ou lutar pela 

transformação da realidade, fato motivado especialmente pelo medo. A dicotomia encontrada 

neste universo vai justamente no despertar da conscientização, onde as realidades são, em sua 

essência, domesticadoras, ou seja, é cômodo para o opressor que o oprimido continue em sua 

condição de aceitação.  

 

A pedagogia da opressão está posta. Possui como fundamento a dominação 

da consciência do povo, contribuindo para a formação de sujeitos que 

assimilam o opressor, sem consciência de si e de classe. Que se tornam 

dóceis, fatalistas, sentem-se inferiores, violentados em seu direito de ser, 

vítimas de uma cultura que tira o direito da palavra e impõe o silêncio 

(SCHNORR, 2001, p. 80). 

 

 

As discussões trazidas por Paulo Freire, em sua obra Pedagogia do Oprimido, tratam 

exatamente dessa necessidade de uma práxis transformadora, por intermédio do processo 

pedagógico, de forma a conscientizar os educandos da realidade opressora que os cerca, 

aliando tal compreensão à prática de questionamento, intervenção e auto-organização popular. 

Como afirma Zitkoski, (2010, p. 32): 

 

Um processo libertador implica a formação da consciência dos oprimidos e 

em uma coerente elaboração pedagógica que faça brotar das velhas 

estruturas socioculturais um novo homem em constante processo de 

humanização do mundo. Dessa forma, o processo de elaboração dessa 

autêntica pedagogia da luta de libertação jamais poderá ser bancário ou anti-

dialógico, mas radicalmente solidário, democrático, problematizador e 

dialógico – que respeite os diferentes saberes que cada ser humano construiu 

em sua experiência de vida.    

 

 

Nesta ótica é que Freire faz uso do pensamento de Marx quando se refere à relação 

dialética subjetividade-objetividade, o que implica a transformação no sentido amplo – teoria 

e prática, conscientizar para transformar, pois a opressão é uma forma sinistra de violência. 
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Assim a Pedagogia do Oprimido busca a restauração, animando-se da generosidade autêntica, 

humanista e não “humanitarista”, pois se propõe à construção de sujeitos críticos, 

comprometidos com sua ação no mundo. 

Colocada como uma nova alternativa de educação a ser trabalhada como prática de 

liberdade, ao contrário da forma “bancária” que é prática de dominação e produz o falso 

saber, ou seja, aquele incompleto ou sem senso crítico, ela é apontada como uma educação 

problematizadora, onde a realidade é inserida no contexto educativo, sendo valorizado o 

diálogo, a reflexão e a criatividade, de modo a construir a libertação. Como afirma Batista 

(2006, p. 2). 

Essa concepção de educação, inspirada na pedagogia do oprimido Freire, é 

uma educação libertadora, nascida e fortalecida no seio das classes populares 

e de seus movimentos sociais que busca romper ou superar uma concepção 

de educação tradicional, “bancária”, largamente utilizada na educação 

escolar, criticada por ser funcional aos setores dominantes, numa perspectiva 

de consolidar um projeto hegemônico de dominação econômica, ideológica e 

cultural. 

 

 

Essa educação defendida por Freire ainda caracterizada como emancipadora, a qual 

busca desenvolver a autonomia das classes populares, busca construir uma contra-hegemonia, 

na formação de sujeitos conscientes das relações de opressão e na perspectiva de contribuir na 

construção de um projeto alternativo de sociabilidade. Por isso essa visão serviu de 

embasamento para as idéias dos movimentos sociais que lutam por um projeto de educação e 

sociedade seja no campo ou na cidade, pois como afirma (SCHNORR, 2001, p. 72) “a 

necessidade de uma pedagogia da libertação popular afirma-se em nosso cotidiano porque em 

nossos corpos, mentes e em toda prática social ainda está a pedagogia do opressor. Esta 

pedagogia domesticadora negando o direito de ser mais do povo”.  

Romper com essa pedagogia é apontar para a superação dos modelos teóricos 

tradicionais e entender que “a proposta pedagógica freireana tem como princípio articulador 

um pensamento radicalmente dialético, que estrutura uma pedagogia da práxis social 

transformadora” (ZITKOSKI, 2010, p. 53). A possibilidade de a educação ser elemento de 

transformação social e contribuir para mudanças das condições de vida de uma determinada 

classe faz parte de um sonho freireano. Um sonho que ele tentou construir, junto com os 

trabalhadores do campo e da cidade, um mundo diferente, um mundo „mais bonito ou menos 

feio‟.  

Essas questões presentes nos discursos e nas práticas de diversos grupos organizados 

comprometidos com as causas populares indignados com as desigualdades e injustiças sociais, 
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alimentam a esperança de construção de uma sociedade humana e igualitária procurando 

desenvolver em sua práxis, alternativas diferentes desse modelo destruidor das capacidades de 

desenvolvimento humano e vão se dar em torno do movimento de educação popular, que 

compreendemos com Paludo (2001, p. 82) "como uma prática educativa que se propõe a ser 

diferenciada, isto é, compromissada com os interesses e a emancipação das classes 

subalternas", a qual compreenderemos melhor no tópico a seguir. 

Na concepção de Freire (2005, p. 42), "a práxis, porém, é ação e reflexão dos homens 

sobre o mundo para transformá-lo. Sem ela, é impossível a superação da contradição 

opressor-oprimidos”. Compreendemos, pois nesta reflexão, que não é possível imaginar a 

educação popular desvinculada das vivências e experiências do cotidiano dos movimentos 

sociais. Como aponta Pereira (2007), a educação popular anda lado a lado com os 

movimentos enunciando e vivenciando práticas constantes inter-relacionadas e construtoras 

de sonhos e mudanças sociais, dando vez e voz aos trabalhadores e trabalhadoras do campo e 

da cidade que clamam por uma sociedade justa e igualitária. 

Reconhecer a natureza política dessa luta é romper com a neutralidade da „ideologia 

modernizante‟ como salienta Freire (2001. P. 16-17):  

 

Assim compreendida e posta em prática, a Educação Popular pode ser 

socialmente percebida como facilitadora da compreensão científica que 

grupos e movimentos podem e devem ter acerca de suas experiências. Esta é 

uma das tarefas fundamentais da educação popular de corte progressista, a 

de inserir os grupos populares no movimento de superação do saber de senso 

comum pelo conhecimento mais crítico, mais além do “penso que é”, em 

torno do mundo e de si no mundo e com ele. Este movimento de superação 

do senso comum implica uma diferente compreensão da História. Implica 

entendê-la e vivê-la, sobretudo vivê-la, como tempo de possibilidade, o que 

significa a recusa a qualquer explicação determinista, fatalista da História. 

 

 

A contribuição de Freire à educação das classes populares é ressaltada por Paludo 

(2008, p.7) quando esta define essa concepção educativa como “Educação libertadora”, ou 

melhor, como “Educação como prática da liberdade”, uma vez que ela, embora esteja 

sustentada em grandes lineamentos, se faz e refaz continuamente, na experiência dos 

indivíduos e coletivos que a fazem. Não qualquer indivíduo e nem qualquer coletivo, mas os 

oprimidos e os que com eles se comprometem na perspectiva da transformação social. Não 

qualquer transformação, mas a transformação radical da sociedade. 

A educação popular freireana busca radicalizar a dimensão política e ética da educação 

a partir de e com as classes populares, historicamente oprimidas e roubadas em sua 
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humanidade, em sua vocação ontológica de ser mais. Nesse sentido se expressa Brutscher 

(2005, p. 151) a cerca da educação popular como sendo:  

 

Uma educação que aposta na cultura popular como núcleo propulsor de um 

projeto político de transformação estrutural da sociedade. Uma educação que 

não visa maquiar e manter um sistema social estruturalmente injusto, nem 

busca apenas reformá-lo. Porém, busca, sim, transformar a estrutura social 

injusta e reorganizar o sistema social, político, econômico, e educacional, 

bem como criar uma nova cultura livre das relações de opressão.  

 

 

Como prática educativa coletiva das classes populares, a educação popular é um 

campo de luta social, em que nos envolvemos em um movimento permanente, buscando a 

transformação de um quadro histórico que a educação do povo, trabalhadores urbanos e do 

campo, enfrenta, por estar diferentemente colocada em certos contextos de nossa formação 

social, em contradição com a necessidade social e econômica (Paiva, 1987). 

 

 

2.2 A luta “por uma política pública de educação do campo” 

 

   

A contribuição de Freire, no que tange a educação, foi adotada por vários movimentos 

sociais tanto da cidade quanto do campo, quando estes empreenderam lutas pelo direito à 

educação para os setores excluídos ao longo da história do processo escolar.  

De acordo com Carvalho (2005), Chauí (1986), Martins (1990), Marques (2004) e 

Oliveira (2001) o campo, dentro desse contexto de negações, mais que a cidade, foi tratado de 

forma diferenciada e como elemento de atraso, retrógrado. Esse fato se consolidou com a ação 

do Estado brasileiro, quando ressaltou as políticas educacionais no meio urbano enfatizando 

com o desenvolvimento urbano industrial. Enquanto para o meio rural as ações 

governamentais só vieram a ocorrer, principalmente a partir da década de 1930 e foram 

descontínuas, se efetivando através de programas e projetos políticos que refletiam o mundo 

urbano e desconsiderando as necessidades dos camponeses em suas distintas categorias, 

conforme as formas de acesso a terra, quais sejam arrendatários, posseiros, moradores de 

condição, pequenos proprietários, dentre outros, além daqueles expropriados do campo 

expressos também na condição de trabalhadores rurais assalariados e semi-assalariados do 

campo. 

Esse descaso com as populações rurais na forma de tratar e pensar a educação 

encontra-se retratado na própria legislação brasileira, cujos constitucionais de 1824 e 1891, 

sequer mencionam a respeito da educação rural, e, mesmo quando houve alguma mudança 
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nesse cenário estava imbuída de uma preocupação das forças econômicas, sociais e políticas 

pelas significativas alterações em que sofria o país com a chegada da industrialização, com 

seus ideais de modernidade, como afirma Edla Soares (2002, p. 53):  

Essa introdução da educação rural no ordenamento jurídico brasileiro remete 

as primeiras décadas do século XX, incorporando, no período, o intenso 

debate que se processava no seio na sociedade a respeito da importância da 

educação para conter o movimento migratório e elevar a produtividade no 

campo. 

 

Esse fato demandou uma preocupação com as escolas rurais e consolidou as idéias do 

grupo de pioneiros do “ruralismo pedagógico
6
”, que segundo Calazans (1993, p. 19) 

defendiam entre outras propostas “uma escola rural típica, acomodada aos interesses e 

necessidades da região a que fosse destinada”. Durante algumas décadas foram feitos vários 

estudos a partir dessa perspectiva de “ideal pedagógico”, o que provocou a realização do 

Oitavo Congresso Brasileiro de Educação, em 1942, no qual se reafirmaram novas 

necessidades para a educação da escola rural, considerando o elevado número de analfabetos 

neste meio, reforçando assim a preocupação com a educação rural (LEITE, 1999). 

O ruralismo teve grande influência na construção dos primeiros prédios 

públicos na área rural
7
, conhecidos como “escolas típicas rurais

8
”, criação 

das “escolas normais rurais”
9
, no entanto, esse discurso foi marcado pelos 

seus limites seja pela visão redentora da escola, da idealização do campo ou 

da idéia de fixação das pessoas no campo como maneira de evitar a explosão 

de problemas sociais nas cidades, servindo assim também aos segmentos das 

elites urbanas e da oligarquia rural que não queria o esvaziamento da mão-

de-obra no campo (SILVA, 2006, p. 68). 

 

                                                 
6
 Discurso pedagógico que atribui a falta de desenvolvimento do campo, a não fixação do homem a terra e a 

situação das escolas rurais, como uma situação predominantemente cultural, portanto, a escola teria o papel de 

realizar uma mudança no campo tirando-o do atraso e da ignorância, impedindo assim a migração de sua 

população  para a cidade. 
7
 Na década de 1920, já tinha ocorrido a primeira intervenção direta e financiada pela União no ensino primário 

rural no sentido de nacionalizar e financiar as escolas primárias no sul do país, estabelecidas em núcleos de 

população imigrada, para se contrapor às escolas internacionalistas (criadas pelos anarquistas e pelos 

imigrantes). 
8
 Geralmente eram escolas com uma sala de aula, a casa da professora, uma área coberta, sanitários e terreno 

para desenvolvimento de atividades agrícolas. Essas escolas foram construídas com verbas do FNEP, passando 

geralmente pelo critério da negociata para beneficiar parentes de políticos, e não pela demanda da localização 

imposta pela necessidade da população rural. Paiva (apud SILVA, 2006). 
9
 Essas escolas deveriam ser construídas nas cidades do interior para formar o professorado leigo das escolas 

rurais, com uma formação específica e voltada para a realidade rural. No entanto, a Lei Orgânica do Ensino 

Normal de 1 946, institucionaliza em seu lugar a Escola Normal Regional colocando critérios que impedem o 

acesso do professorado leigo que estava em exercício nas escolas normais (Silva, 2000). 
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Nas décadas posteriores (1940 e 1950), afirma Calazans (1993) que muitas foram as 

iniciativas e a multiplicação de programas, projetos e campanhas de educação com pretensão 

de atingir a maioria dos estados brasileiros evidenciando-se, a partir daí, mudanças no cenário 

público e político do Estado em relação à educação para o meio rural. Entretanto, a partir da 

segunda metade do século XX que a sociedade civil organizada pelos movimentos sociais 

tenta romper com o ideal pedagógico elitista, excludente e opressor do Estado se construindo 

numa lógica contraditória.         

 As lutas contra a exclusão da população da escolarização e pela Reforma Agrária 

segundo Silva (2009, p. 37) vão marcar a década de 1960 no cenário político brasileiro, 

trazendo uma redefinição de escola e de educação, na qual “a educação popular passa a ser 

entendida não só como um direito a cidadania, mas como a necessidade de encontrar 

caminhos para um processo educativo, mas também, político, econômico, social e cultural”. 

Essa conjuntura foi fecunda para os movimentos que começaram a se estruturar a 

partir dos ideais pedagógicos de Paulo Freire, que ofereceram contribuições significativas à 

educação popular, com os movimentos de alfabetização de adultos e com o desenvolvimento 

de uma concepção de educação dialógica, crítica e emancipatória. Leite (1999, p.43) enfatiza 

que nesse período Freire "(...) revolucionou a prática educativa, criando os métodos de 

educação popular, tendo por suporte filosófico-ideológico os valores e o universo 

sociolingüistico-cultural desses mesmos grupos". 

A influência da pedagogia freireana na prática social dos sujeitos passou a ser mais 

valorizada por ser uma proposta distinta da prática educativa bancária predominante na 

educação brasileira, que em seu conjunto, não oferece uma escola que privilegie as 

populações do campo, nem defende um novo modelo de educação capaz de atuar na inserção 

crítica do ser humano na sociedade dinâmica em que vive, na qual as condições materiais e 

relações sociais determinadas atuam nos processos de humanização e desumanização dos 

sujeitos. Ao se referir a educação bancária produzida nas escolas tradicionais, especialmente 

as escolas do campo, Benjamim (2000, p. 29) reforça que: 

 

As escolas tradicionais não têm lugar para sujeitos como os sem-terra, assim 

como não costumam ter lugar para outros sujeitos do campo, ou porque sua 

estrutura formal não permite o seu ingresso, ou porque sua pedagogia 

desrespeita ou desconhece sua realidade, seus saberes, sua forma de aprender 

e ensinar. 
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Assim, Benjamim concluiu revelando que é a escola que deve ajustar-se, em sua forma 

e conteúdo, aos sujeitos que dela necessitam, é ela que deve ir ao encontro dos educandos, e 

não o contrário.  

Após a aprovação da Constituição de 1988, que destacou a educação como um direito 

de todos e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n. 9394 de 1996 houve o 

reconhecimento de que o campo possui uma diversidade nos aspectos culturais, históricos, 

étnicos, raciais, sociais, ambientais, dentre outros. Essa legislação dispõe de vários artigos que 

estabelecem orientações para atender a essa realidade, como os artigos 23, 26 e 28, que tratam 

tanto das questões de organização escolar como de questões pedagógicas.  

No Artigo 28, a Lei (BRASIL, 2002, p. 28) propõe medidas que não estavam 

contempladas nas leis anteriores, a exemplo dos princípios que propõem a adequação da 

escola à vida no campo. 

 

Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino 

promoverão as adaptações necessárias à sua adequação as peculiaridades da 

vida rural e de cada região, especialmente: I - conteúdos curriculares e 

metodologias apropriadas às reais necessidades e interesse dos alunos da 

zona rural; II - organização escolar própria, incluindo adequação do 

calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas; III - 

adequação à natureza do trabalho na zona rural. 

 

Embora, os avanços na legislação educacional inaugurassem um novo tempo, a 

realidade das escolas para a população rural continuava precária, situação que incitou ao 

debate sobre a educação do campo, o que levou os movimentos sociais, em especial o 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) com seus parceiros e aliados, a 

liderarem o movimento nacional de luta em rede Por uma Educação Básica do Campo
10

. De 

acordo com informações documentais constantes no acervo do MDA (BRASIL, 2001, p.10) 

esses movimentos concluíram ser “necessária uma articulação entre os trabalhos em 

desenvolvimento, bem como sua multiplicação, dada a grande demanda dos movimentos 

                                                 
10

 A idéia desta Articulação surgiu no processo de preparação da I Conferência Nacional por uma Educação 

Básica do Campo, realizada em Luziânia/GO em julho de 1998. Considerada atualmente, uma das mais 

significativas expressões de mobilização pela afirmação da Educação do Campo no Brasil, que reúne em sua 

composição, órgãos do poder público, ONGs e MSC, entre os quais se encontram: o Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura 

(CONTAG), a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), a Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), a 

Universidade de Brasília (UnB), o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA), o 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), o Núcleo de Estudos Agrários e 

Desenvolvimento Rural (NEAD), o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), e a Coordenação Geral de 

Educação do Campo do Ministério da Educação. 
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sociais por educação no meio rural”.        

 Esse movimento deu início a uma ação organizativa, propondo e reivindicando do 

poder público uma política de educação para a população que vive no e do campo, na 

perspectiva de superar as concepções anteriores, que concebiam a educação para o meio rural 

vinculada ao modelo de desenvolvimento urbano-industrial capitalista e a uma estrutura 

agrária que usa a terra apenas como instrumento de exploração, subordinado ao modelo de 

acumulação do capital.          

 Assim, buscando solucionar o problema do analfabetismo e garantir o acesso a escola 

pública gratuita e de qualidade, promoveram o debate em torno da realidade das escolas do/no 

campo com a presença de professores, universidades públicas que desenvolviam atividades 

pedagógicas nos projetos de Assentamentos da Reforma Agrária e movimentos sociais.  

No mês de julho de 1997 foi realizado o I Encontro Nacional das Educadoras e 

Educadores da Reforma Agrária (ENERA), no campus da Universidade de Brasília (UNB). 

Segundo consta no documento (BRASIL, 2004a, p. 10), esse encontro foi resultado da 

organização de uma parceria entre o Grupo de Trabalho de Apoio à Reforma Agrária da 

Universidade de Brasília (GT-RA/UnB), o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra 

(MST), representado pelo seu setor de educação, e o Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF). 

A idéia de Educação do Campo surgiu no I ENERA, no entanto, foi a partir da 

Primeira Conferência Nacional por uma Educação Básica do Campo (I CNEC), realizada em 

Luziânia, Goiás, em 1998, que esse movimento por uma educação do campo concretizou esse 

debate e incorporou o conceito de Educação do Campo.  

Esse encontro tinha como objetivo mobilizar os povos do campo para a construção de 

políticas públicas de educação e contribuir na reflexão político-pedagógica partindo das 

práticas já existentes. A ação educativa dos movimentos sociais do campo expressa nas 

experiências, nos encontros, nos documentos, e, principalmente a partir do I ENERA, 

fortaleceu o processo da inserção da Educação do Campo na agenda política, na realização da 

II Conferência Nacional e na abertura de espaços públicos de debate e de formação política 

que adensam a construção de uma política, de fato, pública.  

Nesse sentido, falar em educação para os sujeitos do campo é tratar de um fenômeno 

emergente de uma nova concepção de educação que tende unir o conhecimento cientifico com 

a valorização da identidade cultural própria de milhões de brasileiras e brasileiros, da infância 

até a terceira idade, que vivem e trabalham no campo. Tal concepção está vinculada aos 

processos de humanização plena, além do compromisso de constituir uma escola, política e 
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pedagogicamente vinculada à história, à cultura e às causas sociais e humanas dos sujeitos, 

considerando que o povo que vive no campo tem que (e deve) ser o sujeito de sua própria 

formação. 

Para Jesus, (2007, p. 15), a Educação do Campo, 

 
Surgiu como denúncia e como mobilização organizada contra a situação 

atual do meio rural: situação de miséria crescente, de exclusão/expulsão das 

pessoas do campo; situação de desigualdades econômicas, sociais, que 

também são desigualdades educacionais, escolares (...). Uma das mais 

marcantes características da Educação do Campo é sua indissociabilidade do 

debate sobre os modelos de desenvolvimento em disputa na sociedade 

brasileira, e o papel do campo nos diferentes modelos. A especificidade mais 

forte da Educação do Campo, em relação a outros diálogos sobre educação, 

deve-se ao fato de sua permanente associação com as questões do 

desenvolvimento e do território no qual ele se enraíza. A afirmação de que 

só há sentido o debate sobre Educação do Campo como parte de uma 

reflexão maior sobre a construção de um Projeto de Nação é consenso entre 

os que se reúnem em torno desta luta. 

 

 

A inserção da Educação do Campo no âmbito do poder público foi acompanhada pelo 

desenvolvimento teórico-metodológico, pela ampliação das discussões na agenda dos 

movimentos, das Universidades, dos governos, bem como pelo direcionamento de políticas 

públicas e ações relacionadas ao atendimento das demandas educacionais dos movimentos 

sociais, do campo.  

Destacam-se como avanços nesse caminhar a instituição das Diretrizes Operacionais 

para a Educação Básica nas Escolas do Campo (Parecer n.36/2001 e Resolução n.1/2002 do 

Conselho Nacional de Educação) e a criação do Grupo Permanente de Trabalho de Educação 

do Campo no Ministério da Educação, que publicou um documento referência para a 

construção de políticas públicas de Educação do Campo e em 2008 foi transformado em 

Comissão Nacional de Educação do Campo.  

Nesse mesmo seguimento destaca-se ainda que no ano 2004 o Ministério da Educação, 

por meio da SECADI, criou a Coordenação-Geral de Educação do Campo (CGEC), com o 

objetivo de elaborar políticas públicas específicas aos povos do campo. No ano de 2007, o 

Ministério da Educação por meio da Portaria Nº 1.258/07 institui a Comissão Nacional de 

Educação do Campo, órgão colegiado de caráter consultivo com a atribuição de assessorar o 

MEC para a elaboração de políticas públicas em educação do campo. 

A luta dos movimentos sociais por uma educação especifica para os povos do campo é 

fruto de uma mobilização social e histórica de lutas e reivindicações que vem acontecendo 

desde esse período, a partir da proposta de pedagogia libertadora de Paulo Freire e ampliada 
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pelo protagonismo dos movimentos sociais e sindicais do campo, organizações sociais, de 

educação, pelas pastorais, ONG‟s, escolas de formação política, entre outras tantas 

vivenciadas por todo país. A literatura nos mostra, especialmente nos escritos de Nascimento 

(2009, p. 2) que “desde os anos 60, com a Educação Popular, tiveram-se alguns avanços na 

busca por uma melhor conscientização política a respeito da educação oferecida aos povos do 

campo”. 

Essas organizações que atuaram ao longo dessa trajetória como articuladores e 

construtores de bandeiras de lutas, dentre elas, a bandeira do direito a educação do campo, ao 

se inserirem num contexto de enfrentamento a uma realidade marcada pela desigualdade 

social, se identificam com a proposta de educação popular freireana porque a sua “pedagogia, 

pela sua dimensão esperançosa, transformadora e libertadora, cumpre um papel indispensável 

enquanto instrumento socioeducacional de luta” (MENDONÇA, 2008, p. 41). 

É importante ressaltar que o início da construção da realidade da educação na reforma 

agrária no Brasil começou com os trabalhadores sem-terra nas áreas de acampamentos e 

assentamentos, pela necessidade de garantir escolas para seus filhos e pela busca do 

cumprimento do direito ao acesso à educação aliado a um projeto de desenvolvimento social e 

sustentável do campo. A luta pela reforma agrária é uma espécie de pano de fundo, do berço 

nascedouro da educação do campo, como evoca Munarim (2008, p. 6):  

 

A experiência acumulada pelo Movimento Sem Terra (MST) com as escolas 

de assentamentos e dos acampamentos, bem como a própria existência do 

MST como movimento pela terra e por direitos correlatos, pode ser 

entendida como um processo histórico mais amplo de onde deriva o nascente 

Movimento de Educação do Campo. Neste sentido, é oportuno afirmar que a 

própria realização do Iº ENERA, na medida que pode ser apontado como 

ponto de partida, também pode ser visto como um ponto de chegada de 

importante processo antes já trilhado. As experiências do MST com 

educação nas escolas de assentamentos da Reforma Agrária e acampamentos 

de sem terra já se constituía prática reconhecida por instituições importantes, 

como o UNICEF, por exemplo. 

 

De certo, a compreensão que nos chega, é que a Educação do Campo nasceu das 

demandas dos movimentos camponeses na construção de uma política educacional para os 

assentamentos de reforma agrária, e este, é um fato extremamente relevante na compreensão 

da história da Educação do Campo. 
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2.3 Concepção de Campo e de Educação do Campo 

Sem dúvida, as contribuições dos movimentos sociais pela defesa e construção de uma 

educação pautada na luta pela terra e por condições dignas de vida, são muitas. O traço desse 

ideário construído pelo coletivo dos próprios sujeitos do campo, entende o campo como o 

lugar onde vivem como sinal de vida, de trabalho, de cultura, de relações sociais. E assim, 

entendem que a educação não se faz sem os sujeitos do campo ou para eles, mas com os 

sujeitos do campo a partir da idéia que são eles os protagonistas de uma educação que 

expressa seus interesses e necessidades de desenvolvimento dos que vivem e trabalham no 

campo, e não meramente reproduzir os valores do desenvolvimento urbano. 

Essa educação faz vínculo com as lutas sociais do campo, que, na luta pelas 

transformações sociais estruturantes, partem da realidade de injustiça, desigualdade, opressão, 

e da violenta desumanização das condições de vida no campo. Os sujeitos da educação do 

campo são aquelas pessoas, que sentem na própria pele os efeitos dessa realidade perversa, 

mas não se conforma com ela, o que é afirmado por Chauí (1986, p. 124) ao tratar das 

dimensões culturais do campesinato que são consideradas como elementos que se encontram 

em oposição nas práticas de “conformismo e resistência”, uma vez que o camponês para essa 

autora: 

Este é encarado ora como ignorância, ora como saber autêntico; ora como 

atraso, ora como fonte de emancipação. Talvez seja mais interessante 

considerá-lo ambíguo, tecido de ignorância e de saber, de atraso e de desejo 

de emancipação, capaz de conformismo ao resistir, capaz de resistência ao se 

conformar.  
 

 

Corroborando com essa autora Caldart (2002, p. 29) enfatiza que os camponeses, 

 
São os sujeitos da resistência no e do campo: sujeitos da luta para continuar 

sendo agricultores apesar do modelo de agricultura cada vez mais 

excludente; sujeitos da luta pela terra e pela Reforma Agrária; sujeitos da 

luta por melhores condições de trabalho no campo; sujeitos pela resistência 

na terra dos quilombos e pela identidade própria dessa herança; sujeitos da 

luta pelo direito de continuar a ser indígena e brasileiro, em terras 

demarcadas e em identidades e direitos sociais respeitados; e sujeitos de 

tantas outras resistências culturais, políticas, pedagógicas... [...] (CALDART, 

2002, p. 29). 

 

 

A Educação do Campo nasceu em oposição à lógica de educação rural da sociedade 

capitalista reconhecendo o campo como lugar de produção de conhecimento, que pensa o 

campo e sua gente, seu modo de vida, de organização do trabalho, de sua organização política 

e de suas identidades culturais. Assim, a Educação do Campo assume uma especificidade de 
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luta de classe pelo seu vínculo com os sujeitos sociais camponeses, pelo reconhecimento de 

um campesinato como classe para si. Ao reconhecer sua especificidade afirma a necessidade 

de dialogar não apenas com suas realidades, mas num contexto amplo que compreenda um 

processo de formação humana emancipador, integrado e participativo. Nesse pensamento 

delineia Caldart (2004, p. 18):  

 

A Educação do Campo faz o diálogo com a teoria pedagógica desde a 

realidade particular dos camponeses, mas preocupada com a educação do 

conjunto da população trabalhadora do campo, e, mais amplamente, com a 

formação humana. E, sobretudo, trata de construir uma educação do povo do 

campo e não apenas com ele, nem muito menos para ele.  

 

 

A concepção de uma educação a partir do campo e no campo foi formulada em um 

contexto de problematização de conceitos e idéias, até então arraigados na sociedade 

brasileira, como tem sido o de educação rural. Essa concepção de educação, historicamente 

pautou as iniciativas educacionais para o meio rural fundamentando-se, principalmente, na 

categorização urbano/rural, na qual o espaço rural é definido, de acordo com critérios do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), pela sua localização geográfica, a baixa 

densidade populacional e, por um projeto de desenvolvimento centrado nas atividades urbano-

industriais.  

Nessa perspectiva, o campo e seus sujeitos camponeses tenderiam ao desaparecimento, 

não sendo pertinente, portanto, o investimento em políticas estruturantes nesse espaço e para 

esse público, respectivamente. Prevalecia a concepção de rural enquanto espaço tipicamente 

de atividades agrícolas, destinado ao abastecimento das cidades e de mercados externos, 

priorizando-se o modelo urbano-industrial atrelado a uma estrutura fundiária concentrada, 

tendo na figura do latifúndio a expressão máxima da produtividade e da modernização no 

campo. 

A reflexão em torno dessa problemática se deu por parte dos movimentos sociais, 

educadores e pesquisadores tanto no campo prático como no campo teórico se posicionado em 

favor de dois aspectos, conforme o documento Referências para uma Política Nacional de 

Educação do Campo, (BRASIL, 2004b, p. 38): 1. A superação da dicotomia entre rural e 

urbano: A concepção de Educação do Campo, em substituição à Educação Rural, entende 

campo e cidade enquanto duas partes de uma única sociedade, que dependem uma da outra e 

não podem ser tratadas de forma desigual. 2. Relações de pertença diferenciados e abertos 

para o mundo: Ao lutar pelo direito à terra e pela educação, os sujeitos vão recriando as suas 

pertenças, reconstruindo a sua identidade com a terra e com a sua comunidade.  
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Em Fernandes e Molina (2004, p. 62-64), as concepções de Educação Rural e do 

Campo são colocadas como antagônicas para o trato da questão do campo: A concepção de 

Educação Rural traz em sua referência uma lógica produtivista de campo, no qual este é tido 

“somente como lugar da produção de mercadorias e não como espaço de vida”, isso porque 

tem sua origem na “base do pensamento latifundista empresarial, do assistencialismo, do 

controle político sobre a terra e as pessoas que nela vivem”.  

Já a concepção a Educação do Campo, para esses autores (ib idem, p. 62-64), foi 

gestado no seio dos conflitos e lutas dos movimentos sociais pela terra e pela Reforma 

Agrária. Nessa concepção de Educação do Campo toma como ponto de partida a realidade e a 

luta camponesa por reforma agrária, valoriza o fazer pedagógico em educação e a produção de 

cultura e, ao mesmo tempo, busca delinear qual o melhor caminho teórico-metodológico que a 

educação deva seguir. 

Na concepção de Jesus (2004, p. 113) a Educação do Campo é um conceito que se 

funda numa intencionalidade: 

 

A de busca de alternativas a um paradigma agrário capitalista imposto 

durante décadas em nosso país. Esse paradigma que procurou destituir o 

campo como território, tratou as pessoas como improdutivas porque não 

produzem para a exportação ou agronegócio e desqualificou os 

conhecimentos e saberes da tradição dos que vivem no campo como 

atrasados, porque não funcionam na mesma lógica racionalizante de 

expropriação e extorsão dos conhecimentos para acumulo de poucos em 

detrimento de muitos.     

 

 

Para ir contra a lógica da visão tradicional do espaço rural como sinônimo de atraso, 

de imobilismo, desconsiderando a força de trabalho e a riqueza produzida por uma maioria 

para usufruto de uma minoria latifundiária, os camponeses só poderiam se contrapor ao 

modelo dominante tomando para si a autoria política de sua própria história, qual seja: criar 

mecanismos necessários a construir a educação do campo e no campo, identificado pelos seus 

sujeitos e pelo território em que se encontram as diferentes identidades camponesas. 

Caldart (2004, p.28) afirma, que essa educação trata de uma educação „dos‟ e não 

„para os‟ sujeitos do campo, feita através de políticas públicas e construídas com os próprios 

sujeitos dos direitos que as exigem
11

, pois  

                                                 
11

 Gaudêncio Frigotto (2008), afirma numa entrevista que essa diferenciação quem traz é um processo de 

reflexão dentro do próprio Movimento Sem Terra. Historicamente sempre se pensou uma educação sem sujeitos 

no campo. A primeira idéia é a do Extensionismo, isto é, estender o conhecimento aos trabalhadores e 

trabalhadoras do campo como se eles fossem desprovidos de conhecimento, de história, de cultura, de saberes, 

etc. A segunda idéia vem do Ruralismo Pedagógico, que está articulado a este Extensionismo: é a idéia das 

cartilhas para os alunos e alunas do campo numa perspectiva de um conhecimento restrito, ou seja, uma 
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A afirmação deste traço que vem desenhando nossa identidade é 

especialmente importante se levamos em conta que na história do Brasil, 

toda vez que houve alguma sinalização de política educacional ou de projeto 

pedagógico específico isto foi feito para o meio rural e muito poucas vezes 

com os ou ainda menos pelos sujeitos do campo.  

 

 

 

A identidade da Educação do Campo que vem sendo construída, pelos mais diversos 

sujeitos sociais do campo traz alguns aspectos que une e identifica esses diferentes sujeitos 

nessa luta, como por exemplo:   

 

Direito à educação que seja no e do campo pensada desde o lugar onde 

vivem e com a participação dos próprios sujeitos do campo; que não se 

desvincula das lutas sociais do campo e do diálogo entre seus diferentes 

sujeitos como a luta pela terra e pela Reforma Agrária, dos quilombolas, dos 

indígenas, por melhores condições de trabalho no campo; que se identifica 

com a construção de um projeto educativo que tenha seu vinculo com as 

questões do campo como lugar onde não apenas se reproduz, mas também se 

produz pedagogia, que tenha como finalidade maior o desenvolvimento 

pleno do ser humano, de educar as pessoas com sujeitos humanos e como 

sujeitos sociais e políticos; inclui a construção de Escolas do Campo e a 

valorização da tarefa específica das educadoras e dos educadores 

(CALDART, 2002, p. 25-36). 

 

Nessa discussão se torna necessário saber que o „campo‟ é entendido como lugar de 

construção de conhecimentos, que tem suas particularidades históricas, sociais, culturais que 

lhes dá uma identidade particular, mas que não se separa do conjunto da sociedade dentro de 

um universo socialmente integrado, uma vez que  

 

A Educação do Campo indissocia-se da reflexão sobre um novo modelo de 

desenvolvimento e o papel para o campo nele. Deve fortalecer identidade e 

autonomia das populações do campo e conduzir o povo do Brasil a 

compreender haver uma não-hierarquia, mas complementaridade: cidade não 

vive sem campo que não vive sem cidade (FERNANDES; MOLINA, 2004, 

p. 68). 

 

 

O „campo‟, pode ser melhor compreendido a partir do conceito de território como 

lugar marcado pelo ser humano, o qual segundo Edla Soares (2002, p. 48-49), tem um sentido 

que é “mais que perímetro não-urbano, é um espaço de possibilidades que dinamizam a 

                                                                                                                                                         
educação para adaptá-los a trabalharem como colonos, como pequenos proprietários, dos latifundiários iam 

estudar na cidade, no exterior.  
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ligação dos seres humanos com a própria produção das condições de existência social e com 

as realizações da sociedade humana”. 

Para Oliveira (1999, p. 69-70) o território é produto da luta de classes, salientando que 

são conquistadas e construídas, apenas “frações do território através da produção social”. A 

categoria de análise território traduz o espaço por excelência construído pelos camponeses, a 

partir de uma luta, por conseguinte, de uma ação social. Um território “constituído por uma 

base territorial” (RATZEL, 1990, p. 73-77), mas também, “delimitado pelas questões de 

ordem subjetiva” (FERNANDES, 2004, p. 5-6), tendo como enfoque central a cultura 

camponesa e “suas categorias de análise, representadas pela tríade família, terra e trabalho, 

norteadas por valores que conformam uma ordem moral” (WOORTMANN, 1990, p. 44). 

Consideramos, portanto, que a construção do território camponês se dá mediante as 

relações sociais, produto da luta de classes, e que a construção de territorialidades se 

constroem, principalmente pela resistência e pelo reconhecimento de suas especificidades, 

fato esse que pode e deve ser configurado na oferta de processos educativos destinados a 

realidade dos sujeitos do campo. Conforme consta no Projeto Político Pedagógico do curso 

Licenciatura em Educação do Campo (UnB, 2009, p. 9): 

 

A base fundamental de sustentação da Educação do Campo é que o território 

do campo deve ser compreendido para muito além de um espaço de 

produção agrícola. O campo é território de produção de vida; de produção de 

novas relações sociais; de novas relações entre os homens e a natureza; de 

novas relações entre o rural e o urbano. A Educação do Campo está 

ajudando a produzir um novo olhar para o campo. E faz isso em sintonia 

com toda uma nova dinâmica social de valorização deste território e de 

busca de alternativas para melhorar a situação de quem vive e trabalha nele. 

Uma dinâmica que vem sendo construída por sujeitos que já não aceitam que 

o campo seja lugar de atraso e de discriminação, mas sim consideram e 

lutam pra fazer dele uma possibilidade de vida e de trabalho para muitas 

pessoas, assim como a cidade também deve sê-lo; nem melhor nem pior, 

apenas diferente; uma escolha. 

 

 

O território do campo sendo entendido não apenas como espaço geográfico, mas 

constituído a partir de bases imateriais, são lugares simbólicos permeados pela diversidade 

cultural, étnico, racial, pela multiplicidade de geração e recriação de saberes, de 

conhecimentos que são organizados com lógicas diferentes, de lutas, de mobilização social, de 

estratégias de sustentabilidade. 

No Brasil, a visão de campo como sinônimo de „morada da vida‟ só pode ser 

construída a partir da luta pela terra e pela resistência para permanecer na terra. E essas lutas 

foram desenvolvidas pelos Sem-terra, pelos camponeses, pelos quilombolas, pelos povos 
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indígenas, dentre os demais povos que caracterizam o campesinato brasileiro. Foram eles que, 

com suas formas de luta, resistências, conquistas e esperanças construíram essa realidade. 

Portanto, a educação sobre a qual estamos discorrendo é pensada a partir de um lugar 

concreto vivido pelos povos do campo, do chão em que pisam, da realidade, das práticas 

educativas desenvolvidas por esses sujeitos. É por isso que o termo “Educação do Campo” se 

torna complexo não devendo ser entendido apenas como sinônimo de ensino, uma vez que os 

movimentos consideram a educação como algo que vai além dos processos educativos 

formais, transpondo-os para além dos muros da escola.  

Dessa forma, a educação do campo ultrapassa os limites da a escola, pois está presente 

no movimento e na organização do povo. Embora a luta pela escolarização seja um dos seus 

traços principais, a Educação do Campo não cabe em uma escola, ela é apenas “um dos 

tempos e espaços da formação humana”, como afirma Caldart (2002, p. 34). 

A partir do que reconhece a LDB, nº 9.394/96, em seu art. 1º: “A educação deve 

abranger os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência 

humana, no trabalho nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e 

organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais”. O que a LDB aprova, no 

entanto, é que os indivíduos podem ser educados e se tornarem cidadãos e cidadãs na vida em 

família, no trabalho, na escola, nas organizações sociais, por meio de sua cultura.  

Nesse sentido, a LDB reconhece que a escola e os espaços extra-escolares são lugares 

de aprendizagem para o exercício da cidadania e da vivência do direito coletivo à educação. 

Corroborando com essa idéia de educação que ultrapassa as fronteiras da formalidade, consta 

na Resolução CNE 01 de 2002 que a Educação do Campo é definida como  

 

toda ação educativa dos diferentes sujeitos que compõem o campo em sua 

diversidade, englobando “os espaços da floresta, da pecuária, das minas, da 

agricultura, dos pescadores, dos caiçaras, dos ribeirinhos e dos extrativistas 

como espaço de inclusão social, a partir de uma nova visão de 

desenvolvimento. 

 

 

  A partir desse reconhecimento é que se tem refletido sobre o fomento de políticas 

públicas de Educação do Campo, com um tratamento que deve respeitar todas as formas e 

modalidades de educação que se orientam pela existência do campo como espaço que é, ao 

mesmo tempo, produto e produtor da cultura. É essa capacidade que faz do campo um espaço 

diferente, novo, e não um espaço reduzido, atrasado e sem cultura. 
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Nesse raciocínio, a exigência para a implementação de políticas que compreendam a 

educação e a escola do campo parte de alguns princípios pedagógicos postos nas Referências 

para uma Política Nacional de Educação do Campo (BRASIL, 2004b, p. 39-41), quais sejam:   

 

O papel da escola enquanto formadora de sujeitos articulada a um projeto de 

emancipação humana; a valorização dos diferentes saberes no processo 

educativo; os espaços e tempos de formação dos sujeitos da aprendizagem; o 

lugar da escola vinculado à realidade dos sujeitos; a educação como 

estratégia para o desenvolvimento sustentável; a autonomia e colaboração 

entre os sujeitos do campo e o sistema nacional de ensino. 

 

 

Esses princípios são o ponto de partida de ações educativas, da organização escolar e 

curricular e do papel da escola dentro do campo brasileiro, “são como as raízes de uma 

árvore, que tiram a seiva da terra (conhecimentos), que nutrem a escola e fazem com que ela 

tenha flores e frutos (a cara do lugar onde ela está inserida e dos sujeitos sociais a quem se 

destina)” (idem, p. 39). 
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3 EDUCAÇÃO DO CAMPO E FORMAÇÃO DO EDUCADOR: DAS 

PROPOSIÇÕES DOS MOVIMENTOS ÀS ORIENTAÇÕES DO PRONERA 

Esse capítulo se centra na discussão sobre a importância da formação do educador e 

seu papel na construção do projeto educativo da Educação do Campo e discute o PRONERA 

destacando seus objetivos, seus princípios político-pedagógicos e suas orientações teórico-

metodológicas para a formação de educadores do campo. 

 

3.1 A formação do educador no projeto educativo da Educação do Campo 

 

Os movimentos sociais reivindicam políticas e ações que visem formação inicial e 

continuada dos educadores e educadoras por entender que esses profissionais têm um papel 

importante no respeito e na valorização da diversidade das diferentes culturas e modos de vida 

dos diferentes povos que vivem no/do campo e para o desenvolvimento do campo.  

A Educação do Campo ressalta a valorização das educadoras e dos educadores pois 

defendem que esses sujeitos são importantes para a formação da resistência social da 

população do campo (CALDART, 2004). Para tanto destacam a importância de formar 

educadores e educadoras do e desde o povo que vive no e do campo como sujeitos das 

políticas públicas que os movimentos estão ajudando a construir. 

Os movimentos delineiam a ação do educador na afirmação do processo de 

desenvolvimento da educação e do campo, seu papel é fundamental nesse processo, pois se 

trata de educar não apenas trabalhadores do campo, mas também lutadores sociais e políticos, 

militantes de causas coletivas e cultivadoras de utopias sociais libertárias e como sujeitos 

humanos, há uma “intencionalidade no desenvolvimento humano, no fortalecimento da 

identidade do sujeito coletivo, no enraizamento social, na formação de novas relações de 

trabalho, na formação da consciência política...” (CALDART, 2002, p. 33). 

  É nesta perspectiva que os movimentos vêm reivindicando a criação de políticas de 

educação que contemplem os povos do campo. O PRONERA foi criado em consequência da 

luta, gestado por segmentos da sociedade e entrou na agenda governamental pela ação dessa 

própria sociedade. Assumido pelo Governo Federal como uma política pública de educação 

do campo para beneficiar as áreas de Reforma Agrária, vem promovendo projetos de 

escolarização formal em todos os níveis de ensino buscando em seus objetivos utilizar 

metodologias voltadas para a especificidade do campo. 
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Os movimentos sociais consideram fundamental uma política abrangente que assegure 

as condições de trabalho e a qualidade da educação oferecida aos povos do campo desde a 

formação de educadores inicial e continuada, uma carreira docente, política salarial e 

condições de trabalho, como apresenta na II Conferência Nacional por uma Educação do 

Campo (2004). 

A formação de professores habilitados, reconhecidos como profissionais, 

vinculados a um plano de carreira e possibilidade de permanência no local 

de trabalho e com conhecimento da realidade dos seus alunos, passa tanto 

pela formalização de um espaço próprio para escola no próprio local onde os 

alunos estão assim como por prever a formação inicial e continuada de 

educadores. 

 

 

 

O reconhecimento por parte dos movimentos sociais a cerca da fragilidade do sistema 

educacional brasileiro, especialmente quando nos debruçamos sobre a realidade educacional 

do campo e da precarização das condições de trabalho docente, agrava-se inicialmente, no 

momento em que se depara com dificuldades a exemplo de escassas oportunidades de 

participar de atividades de formação continuada e, por conseguinte, de elevação da 

escolaridade. Por outro lado, além da baixa qualificação e remuneração que percebem há a 

alta rotatividade de educadores e dificuldades de acesso à escola devido às precárias 

condições das estradas e do transporte, sendo esse último, por vezes, inexistente. 

Na II Conferência Nacional por uma Educação do Campo (2004, p. 18-19) os 

movimentos denunciam a precariedade da situação do trabalho docente, assim descrita. 

 

Particularmente sobre os trabalhadores em educação das escolas do campo, 

podemos afirmar, em comparação aos profissionais urbanos, que estes 

recebem menos formação acadêmica e informação cotidiana, percebem 

menor remuneração, trabalham com menos infraestrutura e materiais 

didáticos e, conseqüentemente, concentram maiores índices de doenças do 

trabalho, a exemplo do bornout – a síndrome da desistência do educador. 

Além das dificuldades já conhecidas no meio urbano – porém agravadas nas 

zonas rurais - os educadores do campo ainda precisam lidar com as 

excepcionalidades oriundas da convivência com alunos de múltiplas 

carências, dentre as quais destacam-se a fome e as atividades laborais para 

complementação da renda familiar. 

 

 

Para Molina (2009) a formação dos educadores está entre as principais estratégias de 

transformações fundamentais para a escola do campo. Embora reconhecidos como principais 

agentes deste processo, estes muitas vezes são desvalorizados no exercício do trabalho que 

exercem contribuindo para a permanência precária de suas condições. Segundo os dados do 
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MEC/Inep - EducaCenso 2007 apresentados pela autora, do total de funções docentes no país, 

atuando na modalidade regular do ensino fundamental e médio, o meio rural detém 16,7%, ou 

seja, 311.025 profissionais em exercício, dos quais 57,1% não têm formação superior. 

Nos anos iniciais do ensino fundamental as desigualdades regionais mostram que o 

nível de escolaridade dos professores revela a condição de precariedade da formação do corpo 

docente ao exibir elevados percentuais sem formação superior nas regiões menos favorecidas 

(o meio rural do norte e nordeste) com 81,8% e 74,3%, respectivamente, em oposição às 

regiões melhor posicionadas (o meio rural do sudeste e sul) com 42,4% e 38,0%, 

respectivamente (Gráfico 1). 

 

 

 

Gráfico 1- Taxa de docentes SEM formação superior que atuam nos ANOS INICIAIS do 

ensino fundamental – Grandes Regiões – 2007 

 

 
 

Os anos finais do Ensino Fundamental, com a especialização das disciplinas 

curriculares, exigem a formação superior dos docentes. Ainda assim, no meio rural das 
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regiões Norte e Nordeste a taxa de educadores sem qualificação de nível superior é de 74,8% 

e 63,82%, respectivamente, reforçando as desigualdades regionais. Ainda nas regiões Sul e 

Sudeste têm-se 65,2% e 78,8%, respectivamente, sem formação de nível superior.  

Vale registrar o aprofundamento da desigualdade urbano-rural, quando para o meio 

urbano das regiões Sul e Sudeste estas taxas apresentam os valores de 4,8% e 7,2%, 

respectivamente (Gráfico 2).  

 

 

 

Gráfico 2 - Taxa de docentes SEM formação superior que atuam nos ANOS FINAIS do 

ensino fundamental – Grandes Regiões - 2007 
 

 

 

As deficiências de formação continuam a se perpetuar no Ensino Médio reforçando a  

desigualdade entre a educação básica oferecida à população da zona rural e da zona urbana, 

conforme se apresentam os dados de seus docentes sem formação adequada para o meio rural 

das regiões Norte e Nordeste, com 27,0% e 21,9% respectivamente (Gráfico 3). 
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Gráfico 3- Taxa de docentes SEM formação superior que atuam no ENSINO MÉDIO 

segundo as Grandes Regiões - 2007 

 

 
 

 

Os dados de 2005 e 2007 revelam uma nova distribuição nas funções docentes do 

meio rural, para os anos iniciais e finais do Ensino Fundamental. Essa mudança decorre, 

possivelmente, da reorganização da rede física, quando as funções docentes nos anos iniciais 

do Ensino Fundamental passaram de 205.820, em 2005, para 130.401, em 2007, com a 

redução de 75.419 funções. Já nos anos finais do Ensino Fundamental, o número de funções 

docentes passa de 106.534, em 2005, para 162.774, em 2007, com um aumento de 56.240 

funções. Considerando-se a redução de funções nos anos iniciais do Ensino Fundamental 

obtidas no ano de 2005 e o aumento registrado nos anos finais desse mesmo seguimento, 

obtém-se o resultado de uma perda líquida de 19.179 funções docentes no Ensino 

Fundamental. 

Do ponto de vista da formação dos docentes verifica-se uma melhora para aqueles que 

atuam nos anos iniciais do Ensino Fundamental, para o período de 2005 a 2007, na medida 

em que há uma redução no percentual daqueles sem escolaridade de nível superior, que em 
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2005 era de 78,4%, chegando em 2007 na taxa de 64,9%. Nos anos finais do Ensino 

Fundamental verifica-se uma caminhada no sentido inverso, pois a percentagem de 

professores sem qualificação de nível superior aumenta de 46,9% em 2005 para 55,4%, em 

2007. No Ensino médio observa-se uma melhoria neste indicador quando a percentagem de 

docentes sem formação de nível superior se reduz de 46,9% para 15,9% nos anos de 2005 e 

2007, respectivamente. 

A evidência desses dados nas estatísticas da educação nos mostra como a realidade 

educacional brasileira, ainda apresenta uma situação extremamente deficitária em relação à 

formação superior dos educadores que atuam no campo. Em face desse quadro, é evidente a 

necessidade do estabelecimento de uma política para a educação que valorize os profissionais 

da educação do campo.  

As péssimas condições de trabalho e baixos salários e a ausência de uma efetiva 

política de formação e valorização que garanta uma formação que prepare os professores para 

os desafios postos no cotidiano escolar são conseqüências, dentre outros fatores, da falta de 

investimento em educação do campo, o que compromete o acesso, a permanência e a 

aprendizagem dos educandos do campo, gerando altos índices de repetência, evasão escolar e 

persistência do analfabetismo.  

A formação precária do professor que atua nos espaços do campo implica pensar sobre 

as falhas cometidas pelo processo educativo escolar no meio rural, o que também requer um 

pensar a educação para além dos profissionais, como afirma Reis (2009, p. 54): “faz-se 

necessário repensar questões também de grande relevância, como o currículo, a gestão, as 

estruturas, as condições de funcionamento, o financiamento, a valorização do magistério, a 

formação inicial e continuada dos que constroem as engrenagens deste sistema”. 

Ao expor no documento da II Conferência Nacional Por Uma Educação do Campo os 

problemas pelos quais sofrem as populações do campo, os movimentos assinalam que estes se 

dão pela:  

falta de acesso à escola; falta de infra-estrutura nas escolas e de docentes 

sem a formação necessária; falta de financiamento diferenciado para dar 

conta de tanta faltas; os currículos deslocados das necessidades e das 

questões do campo e dos interesses dos seus sujeitos; os altos índices de 

analfabetismo no campo e a baixa qualidade da educação destinada aos 

povos do campo (II CNEC, 2004).  

 

 

Esses problemas tornam-se pauta de denúncias que confere aos movimentos uma 

busca para sua resolução. A mobilização iniciada pela Articulação Nacional por uma 

Educação do Campo reunida nessa Conferência trouxe novas proposições voltadas para as 
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crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos e os idosos que vivem e atuam na diversidade 

de formas de produção e de vida no e do campo. Essa inquietação é clara no documento da 

Declaração Final da II CNEC, quando a fala dos movimentos se expressa nesse ponto:  

 

Estamos especialmente preocupados com os milhões de adolescentes e 

jovens que estão fora da escola e de outros processos educativos formais ou 

que estão em escolas inadequadas ou precisam ir à cidade para estudar e que 

a cada dia se descobrem sem alternativas sociais dignas de trabalho e de 

permanência no campo. 

 

 

A II CNEC com o tema „Por uma Política Pública de Educação do Campo‟ representa 

um avanço na defesa do direito a políticas públicas, que visam garantir o direito à educação 

dos diversos povos do campo.  

  O marco desse evento na história da construção do direito dos povos do campo à 

educação afirma que a luta que os movimentos têm travado na busca das conquistas passa 

primeiro pela conquista do direito assegurado. Os movimentos têm nos mostrado que essa luta 

tem sido possível sim, que no conjunto das ações que os homens e mulheres do campo 

realizam e os riscos que assumem, mostra o quanto eles e elas se reconhecem sujeitos 

concretos de direitos. Daí a importância que estes adquirirem na construção dessa nova 

realidade, como afirma Arroyo (2005, p. 111): “os processos de construção e afirmação 

histórica dos direitos tem vindo basicamente dos movimentos sociais, do esforço persistente, 

da teimosia de seus sujeitos”. 

  Arroyo (1999) considera que o movimento social no campo representa uma nova 

consciência dos direitos, e é no terreno do direito onde as políticas públicas encontram sua 

função. Desse modo, a Educação do Campo tem um grande papel na recuperação e 

valorização das experiências dos movimentos na formação da consciência do direito. Para 

Caldart (2004), isso não significa afirmar que a Educação do Campo é um projeto de 

educação apenas daquelas pessoas que já participam de movimentos sociais, mas é pelo seu 

vínculo com os movimentos que esta vem sendo defendida como uma realidade efetiva, como 

ideário, projeto educativo e política pública. 

 

O protagonismo dos camponeses, ou mais amplamente, dos trabalhadores e 

das trabalhadoras do campo, na construção desse projeto, tem sido garantido 

por meio do protagonismo dos movimentos sociais na luta e no debate 

político e pedagógico da Educação do Campo (CALDART, 2004, p. 29). 
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Para a autora, a construção desse projeto não pode ocorrer sem que haja uma nova 

concepção de escola e do tipo de sujeito que se visa formar, e, para tanto, é preciso que o 

movimento social veja a escola como um espaço elementar dessa formação, e que escola 

também se reconheça como um lugar de formação humana. Ou seja, nesta reflexão toda não 

há lugar para uma visão de escola que se restrinja a aulas aprisionadas nas ditas ‘grades’ 

curriculares. Essa é uma tarefa que compete ao educador comprometido com ideais 

pedagógicos humanizadores e libertários, pois,  

 

Quando os educadores se assumem como trabalhadores do humano, 

formadores de sujeitos, muito mais do que apenas professores de conteúdos 

de alguma disciplina, compreendem a importância de discutir sobre suas 

opções pedagógicas e sobre que ser humano estão ajudando a produzir e a 

cultivar (CALDART, 2003, p.72). 

 

 

A luta pela escola tem sido um dos traços principais da Educação do Campo, pois a 

escola tem uma tarefa educativa fundamental, especialmente na formação das novas gerações. 

Na proposição de Caldart faz-se necessária uma reflexão sobre qual perfil do profissional da 

educação para atuar na escola, pois a luta dos movimentos sociais visa a formação de um 

professor comprometido com uma concepção de mundo e de homem que venha ao encontro 

desse tipo de escola.  Corroborando com essa assertiva afirma Paludo (2006, p. 146) que    

 

Esse compromisso permeia a luta por educação, que foi negada 

historicamente aos trabalhadores. Para essa superação dos problemas 

gerados pelo não acesso a educação, lutou-se pelas escolas em que o trabalho 

político e pedagógico torna-se desafio aos educadores e educadoras que 

buscam, no cotidiano escolar, relacionar a prática educativa com os 

processos formativos dos movimentos sociais. 

 

 

Assim, os professores do campo que os movimentos sociais defendem não devem ser 

considerados como sujeitos a serem formados apenas para executar tarefas daqueles que 

foram formados para pesquisar, nem muito menos para repetir os currículos e os conteúdos 

pré-produzidos, pois os professores devem, preferencialmente ser do campo e por isso  

dominam os saberes característicos de sua realidade, pois eles têm vivências próprias, muitas 

vezes envolvidas com a dinâmica de trabalho do campo, no cotidiano, na organização e nas 

lutas dos movimentos.  

Os educadores para uma educação libertadora, crítica e emancipadora deve assumir 

uma postura de compromisso com o processo de transformação social como evidencia Paludo 

(2006, p.146). 
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São educadores a partir do momento em que rompem com os valores e os 

princípios que os oprimem. São militantes das causas sociais e políticas que 

intencionalizam ações que proporcionem reflexões e mudanças, realizando a 

mediação da aprendizagem. Ser educador/a do campo é um modo de vida, é 

um jeito de se relacionar, uma postura frente ao mundo e ao processo de 

educação em que está inserido. Ser educador é estar comprometido, em 

qualquer espaço, com a formação das pessoas. 

  

 

É por isso que, ao falarmos em formação de educadores não falamos apenas da 

formação escolar, inicial ou continuada. Mas a todo um conjunto de relações e compromissos 

que se estabelecem no cotidiano do sujeito, na convivência com os membros da comunidade e 

nas relações desta comunidade com outras.  Isso implica dizer que a formação dos sujeitos 

educadores do campo se constitui além dos espaços acadêmicos, pois os movimentos sociais 

proporcionam diferentes espaços de formação aos educadores que deles participam. Podendo 

ter acesso a uma formação profissional que vá além da docência, permitindo uma qualificação 

que possibilite ao profissional entender e ser capaz de desenvolver a gestão de processos 

educativos que acontecem na escola e no seu entorno. 

Os educadores dos movimentos estão envolvidos na sua dinâmica de organização e 

por isso são sujeitos individuais e coletivos, que se constroem historicamente, mas também a 

partir das experiências de vida e da dinâmica de luta dos movimentos. Conforme Paludo 

(2006, p.144) “a partir da condição de exclusão estabelecida pela sociedade, estes sujeitos 

passam a assumir posturas que visam libertá-los e constroem a sua formação dialogando com 

a prática, diante de uma posição política definida”. Nesse caso, a maioria assume 

compromisso com a luta dos trabalhadores. 

  Na forma de pensar e viver do movimento social é que a discussão em defesa de uma 

Educação do Campo trouxe novas compreensões a respeito da educação dos povos do campo 

e, em conseqüência, outro entendimento acerca do sujeito que tem sua vida significada no 

campo, dando margem a práticas diferenciadas, provocando um novo olhar sobre a relação de 

ensinar e aprender nesse espaço. O acúmulo de experiências produzidas pelos movimentos 

organizados vem fomentando um significativo avanço na formulação de teorias, nas pesquisas 

acadêmicas, na promoção e difusão desses saberes coletivamente produzidos em suas práticas 

sociais, e conseqüentemente gerando uma nova identidade da educação para o meio rural que 

busca se fazer presente nas políticas educacionais. 

  Como referencia Beltrame (2009, p.9) a organização coletiva dos movimentos e as 

ações por eles desenvolvidas evidenciam “a construção de um processo social, político e 

cultural que cria identidade coletiva ao movimento, evidenciando os interesses comuns do 
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grupo”. Dessas ações emergem experiências que se transformam em conhecimentos 

fundamentais nas suas demandas por transformações sociais, visto que o caráter educativo, 

mas também político, contido nessas ações, provoca, pela sua dinâmica interna e seus projetos 

de sociabilidade, uma produção significativa de novas formas de produção da vida e de 

inserção na sociedade.  

  Conforme a autora, a produção desse conhecimento possibilita aos movimentos sociais 

a compreensão profunda da realidade para melhor intervir nela, uma vez que a partir dessas 

práticas, é possível afirmar que esse processo de formação permite que eles se apropriem da 

ação e recriem, para outros espaços, outras realidades diferentes, recriando conforme a 

realidade onde atuam. Sobre a importância e o significado dessas práticas assim se pronuncia 

Antunes-Rocha (2010, p. 67): 

 

Entende-se que as práticas sociais são processos educativos, em que as 

pessoas são incentivadas a realizar as ações. Assim a aprendizagem depende 

do tipo de prática onde está inserida, o sujeito aprende o que for exercitado 

nesse processo. Uma prática pedagógica coletivamente organizada é um 

processo formador, posto que permite ao sujeito realizar a ação, discutir os 

erros e os acertos, propor novos encaminhamentos [...] Assim as ações 

coletivas dos Movimentos Sociais , das organizações não governamentais, 

dos sindicatos e da organização escolar participativa são processos 

formadores, e o fazer deixa de ser um simples fazer, para ser um fazer 

reflexivo, ainda que nem sempre vinculado a pesquisa ou a uma reflexão 

sistematizada. 

 

 

  O fazer desses coletivos propõem novos desafios, novos valores, novas concepções de 

acesso e produção de conhecimento. Nesse viés é que a Educação do Campo tem sido pautada 

como uma ação dessas práticas que vem sendo criadas e recriadas no interior dos 

movimentos, há também uma intencionalidade educativa que diz respeito à necessidade de 

recuperar os grandes valores humanos e sociais como a emancipação, justiça, igualdade e 

liberdade, sendo também fundamentais os processos formadores dos sujeitos. 

  Os processos formadores e transformadores contidos nas experiências dos sujeitos 

coletivos do campo não podem negar que uma proposição de formação de educadores deve de 

ter como base e princípio norteador a experiências dos sujeitos envolvidos nesse fazer 

educativo. Para se pensar essa formação, esses valores dever ser incorporados no projeto 

político e pedagógico da Educação do Campo, levando em conta que o processo de 

construção dessa educação por ser inovador, ao passo que também se atribui uma nova função 

ao educador do campo. Um dos elementos cruciais nesse processo, como nos chama atenção 
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Caldart (2002), é que esse vínculo da Educação do Campo com os movimentos aponta para a 

formação humana como uma das suas dimensões educativas.  

  Para a autora (2002, p. 33) trata-se de educar não apenas trabalhadores do campo, mas 

também lutadores sociais e políticos, militantes de causas coletivas e cultivadoras de utopias 

sociais libertárias e como sujeitos humanos, há uma “intencionalidade no desenvolvimento 

humano... no fortalecimento da identidade do sujeito coletivo, no enraizamento social, na 

formação de novas relações de trabalho, na formação da consciência política (...)”. Como 

enfatiza a autora (2004, p. 36), ao educador é atribuído um conceito mais alargado da sua 

função cujo “trabalho principal é a formação humana, seja na escola, na família, na 

comunidade, no movimento social, etc. criança, jovem, adulto, idoso”. 

A tarefa de educar os sujeitos do campo na perspectiva da Educação do Campo vai 

para além do exercício de transferir conhecimentos. A formação deve contemplar o ser 

humano em suas múltiplas dimensões, como entende Arroyo: 

 

Nosso ofício de mestre não passará por desprezar a função de ensinar, mas 

reinterpretá-la na tradição mais secular, no ofício de ensinar a ser humanos. 

Podemos aprender a ler, escrever sozinhos, podemos aprender geografia e a 

contar sozinhos, porém não aprendemos a ser humanos sem a relação e o 

convívio com outros humanos que tem aprendido essa difícil tarefa. Que nos 

ensinem essas artes, que se proponham e planejem didaticamente essas artes, 

que sejam pedagogos, mestres desse ofício humano (ARROYO, 2008, p.54). 

 

 

Os Movimentos Sociais do Campo têm a compreensão que esse educador precisa ter a 

consciência da especificidade de não só educar, mas, compreender a complexidade dos 

processos de aprendizagem e de desenvolvimento do ser humano. Entender a necessidade do 

currículo da Educação do Campo ser incorporado a uma práxis e que o ensino e aprendizagem 

ocorram no contexto de significados interligados com a vida e a luta da comunidade local. 

  Desse modo, na proposição de um projeto político e pedagógico da Educação do 

Campo, os movimentos trazem elementos representativos sobre a função que a escola deve 

desempenhar na construção desse projeto de Educação do Campo. Destacam-se o vínculo 

com o princípio da formação humana, com a valorização do campo, de seus sujeitos e de sua 

cultura e com a matriz pedagógica do trabalho. O fortalecimento das identidades dos sujeitos, 

na perspectiva da Educação do Campo, se faz ajudando a formar e a trabalhar os vínculos dos 

camponeses com o coletivo, o social (MOLINA; JESUS, 2004). 

  Em Reis (2009) a escola do campo destinada a promover a formação integral de 

educandos(as) e educadores(as) faz parte de uma função social estratégica que é a afirmação 

da identidade e de um novo projeto social de campo. O campo como lugar que tem 
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particularidades históricas, sociais, culturais e ambientais que o torna peculiar, torna 

necessário que as escolas sejam criadas e recriadas no próprio contexto em que se inserem. 

   

Nessa perspectiva é importante o desenvolvimento de um processo de 

formação de educadores(as) que assumam os mesmos princípios 

pedagógicos da educação básica do campo, de forma a permitir o 

desencadeamento de um processo educativo a partir da reflexão sobre as 

condições e história de vida de tais educadores em formação, assim como os 

valores e as concepções de educação, de humanidade, de sociedade que 

carregam. Ou seja, é importante que a formação de educadores(as) que 

assuma o currículo contextualizado e a pesquisa como princípios 

pedagógicos fundantes (REIS, 2009, p. 61). 

 

 

  Assim, o autor explica, que se inovador é o processo de construção da Educação do 

Campo, inovadora também deve ser a proposta de formação dos profissionais que nela atuam 

ou irão atuar.  A nova postura desse profissional encontra-se na exigência de um professor 

que seja um prático-pesquisador. Essa postura é o que o autor apresenta como a possibilidade 

para a 

Introdução de um novo fazer pedagógico, saindo de uma lógica educativa 

que preza pelo processo informacional isolado como fim da prática 

educativa para outra possibilidade: de produzir o conhecimento, 

dialogando com os mais variados tempos e espaços escolares, 

comunitários, formais e informais, saindo da formação isolada como 

elemento formativo para o aprofundamento, as conexões e a 

transcendência do conhecimento (Idem, 2009, p. 62). 

 

 

  Então, na formação do professor do campo, considera-se a necessidade de se assumir 

compromissos com a luta dos trabalhadores, elaborando teorias e práticas buscando romper 

com a submissão nas escolas e nas diferentes práticas e relações pedagógicas que permeiam a 

formação humana. De acordo com Molina (2002), são proposições que se constituem também 

como verdadeiros desafios a serem vivenciados pelos educadores do campo a partir da 

configuração da formação específica a estes profissionais necessariamente disponibilizada.  

  A autora apresenta desafios e/ou tarefas dos educadores do campo na nova conjuntura, 

os quais foram discutidos no período em que ocorreu o Seminário Nacional de Educação do 

Campo (promovido pela Articulação Nacional Por Uma Educação do Campo, em novembro 

de 2002, em Brasília). Segundo ela, esses desafios se dão pela  

 

Necessidade permanente de formação, de capacitação, de reflexão, de estudo 

dos materiais produzidos pela articulação; transformar conhecimento em 

ação; contribuir para o processo de organização do povo do campo; 
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transformar ação em conhecimento; criar e consolidar um espaço 

permanente de debate sobre a prática; fortalecer a Educação do Campo 

como área própria de conhecimento; fortalecer a Educação do Campo nos 

espaços públicos, nos sistemas de ensino estaduais e municipais; inserir a 

Educação do Campo nos Planos Estaduais e municipais de educação 

(MOLINA, 2002, p. 37-43). 

 

 

  Para a autora, todos esses desafios fazem parte de um desafio maior: fortalecer a 

Educação do Campo como área própria de conhecimento. Essa educação “tem o papel de 

fomentar reflexões sobre que acumulem força e espaço no sentido de contribuir na 

desconstrução do imaginário coletivo sobre a relação hierárquica que há entre o campo e a 

cidade” (idem, p. 39), trazendo uma reflexão sobre a construção de um novo modelo de 

desenvolvimento e elementos que fortaleçam a identidade e a autonomia das populações do 

campo. 

  O estudo permanente de documentos, leis, materiais voltados para a discussão da 

temática da Educação do Campo e da atividade docente implica numa necessidade exposta 

pelos sujeitos do campo de manter e disseminar as atualidades e as propostas efetuadas pelos 

movimentos buscando fazer com que o poder público se comprometa com a elaboração e a 

efetivação de políticas educacionais voltadas para a realidade do campo.   

  Enfim, construir a educação do campo significa formar educadores e educadoras do e 

desde o povo que vive no campo, como sujeitos destas políticas públicas que está se 

construindo juntamente aos movimentos sociais. 

 

Esta vinculação orgânica entre formação de educadores e a dinâmica de 

consolidação dos movimentos sociais traz as marcas para o perfil do 

educador a ser formado, para os projetos de sua formação e as relações com 

as instituições formadoras. Traz dimensões a ser levadas em conta na 

formulação de políticas de formação de educadores. Altera a lógica e os 

horizontes de formação (REIS, 2009, p. 59). 

 

 

Essa concepção de política de formação/valorização do magistério é fundamental para 

possibilitar uma educação de qualidade e, pensar na Educação do Campo como direito 

universal de sujeitos concretos que carregam os valores, as raízes históricas, culturais e 

identitárias de trabalhadores do campo. Arroyo, (2007, p. 161) o reconhecimento desses 

direitos e das peculiaridades pertinentes aos povos do campo no que concerne as múltiplas 

dimensões implica na necessidade de “pensar em políticas focadas, afirmativas dessas 



66 

 

especificidades de sujeitos de direitos”. Nessa perspectiva, a formação dos profissionais do 

campo passa a ter sentido para a garantia dos direitos na especificidade de seus povos. 

A política de Educação do Campo vem consolidando a consciência de que os direitos 

carregam as especificidades de seus sujeitos concretos, dos coletivos sociais históricos que 

são titulares desses direitos. A construção de políticas que assumam a educação da 

diversidade de coletivos com suas formas específicas de produção de saberes, conhecimentos, 

valores e culturas, recorrem ao fato de que umas das condições essenciais para se garantir 

qualidade ao ensino é a valorização dos trabalhadores em educação, e isso é apontar para a 

exigência de uma política de formação de educadores que atuam no contexto no campo.  

A busca por se colocar em evidência outras dimensões do cotidiano escolar, da prática 

educativa e do saber docente, significa dar ênfase a uma condição fundamental para a 

construção de significados e práticas correspondentes a partir daqueles que fazem a educação 

do campo. A garantia dessas condições possibilita o reconhecimento da especificidade da 

cultura, dos costumes e das tradições camponesas, assunto esse que deve se constituir como 

ponto de pauta dos movimentos sociais. Estudiosos da temática como Antônio (2007, p.5), 

defendem:    

Justifica-se, por isso, que a formação do professor e educador do campo se 

manifeste como uma importante necessidade que vem acompanhando a 

pauta dos movimentos sociais do campo. Essa necessidade está articulada às 

iniciativas já experimentadas nas práticas de formação continuada, pelas 

quais professores vêm se contrapondo à tendência predominante de 

formação com perspectivas elitistas que limita a realização de uma prática 

educativa arraigada às formas de vidas das crianças, jovens e adultos do 

campo. 

 

 

Nessa preocupação, os movimentos defendem projetos educativos que emergem de 

um contexto marcado por intensas discussões e espaços criativos, que estejam ligados às 

práticas de educação do campo de acordo com a dinâmica social e pelo movimento 

pedagógico que vem acontecendo no campo. Esse momento que Arroyo (1999) identificou 

como “movimento de renovação pedagógica” nos alerta para a consciência de que hoje onde 

há mais vida e mais inquietação no sentido de movimento social, é no campo. A renovação 

nos processos educativos no interior dos movimentos alerta para que a formação de 

educadores seja específica pela necessidade de dar resposta a uma problemática que se 

enquadra numa função social da escola pelas organizações sociais envolvidas com as questões 

do campo.  
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Pensar na resolução desses problemas discutindo a importância das universidades que 

atuam no âmbito do Estado, promovendo a capacitação e formação de professores 

alfabetizadores como uma das principais estratégias políticas, é também incorrer num desafio 

que seria o de atender às novas exigências incutidas nas transformações aceleradas do novo 

milênio, como as novas competências e conseqüentemente, novas exigências na sua 

formação. O desafio de alfabetizar jovens e adultos passa a ser real pela necessidade de 

repensar a formação do educador e analisar a construção do conhecimento que nela se efetiva. 

Para tanto se faz necessário pensar a educação de jovens e adultos, apontando para uma nova 

perspectiva teórico-metodológica de fazer educação escolar, contextualizando a realidade 

local.  

Nesse contexto, os movimentos apontam para a necessidade de cursos superiores de 

formação de professores e educadores envolvidos com as escolas do campo. Essas 

proposições vão contribuir para concretização de projetos e programas, como é o caso do 

Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA), que tem como objetivo 

fortalecer a educação nas áreas de Reforma Agrária estimulando, propondo, criando, 

desenvolvendo e coordenando projetos educacionais, utilizando metodologias voltadas para a 

especificidade do campo, tendo em vista contribuir para a promoção do desenvolvimento 

sustentável (BRASIL. PRONERA, 2004). 

 

3.2 O PRONERA: objetivos, princípios político-pedagógicos e orientações teórico-

metodológicas para a formação de educadores do campo 

 

  O PRONERA foi criado como “resultado de um processo de articulação alavancado 

especialmente pelos movimentos sociais do campo, com o propósito de inserir na agenda 

pública a discussão sobre uma política de direito constitucional dos povos do campo a uma 

educação de qualidade” (ANDRADE; Di PIERRO, 2004a, p. 37) e se firmou pelo 

compromisso entre o Governo Federal, as instituições de ensino, os movimentos sociais, os 

sindicatos de trabalhadores e trabalhadoras rurais, governos estaduais e municipais (BRASIL, 

2004a). 

A ideia de criar um programa de educação específico para as áreas de reforma agrária 

nasceu a partir do I ENERA, realizado em Brasília, em julho de 1997. Nesse encontro 

estiveram reunidos militantes e educadores do MST e professores de mais de vinte 

universidades brasileiras que vinham desenvolvendo atividades de educação nos projetos de 
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assentamento da Reforma Agrária. Também se debateu sobre a realidade da escola do campo, 

buscando soluções para eliminar o analfabetismo, garantir o acesso à escola pública gratuita e 

de qualidade.  

Como desdobramento desse evento no final desse mesmo ano (dois de outubro) 

ocorreu uma reunião com representantes das universidades: Universidade de Brasília (UnB), 

Universidade Federal do Rio grande do Sul (UFRGS), Universidade Federal de Sergipe 

(UFSE), Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUI), 

Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) e Universidade Estadual Paulista Júlio 

de Mesquita Filho (UNESP) para discutir a participação das instituições de ensino superior no 

processo educacional nos assentamentos da Reforma Agária.  

Examinadas as possíveis linhas de ação, decidiu-se dar prioridade ao enfrentamento do 

analfabetismo de jovens e adultos sem, no entanto, se excluir o desenvolvimento de 

alternativas de ensino. As razões para essa opção foram: 

 

O alto índice de analfabetismo e os baixos níveis de escolarização entre os 

beneficiários do Programa de Reforma Agrária; a preferência do Ministério 

da Educação pela política de reforço do ensino regular; tendência verificada 

entre os dirigentes municipais de considerar os assentamentos áreas federais 

e, portanto, fora do âmbito de sua atuação (BRASIL, 2004a, p. 10).   

 

 

Assim, a necessidade enfrentar e buscar superar os problemas da educação nas áreas 

de reforma agrária de criar um Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, como 

afirmam Andrade e Di Pierro (2004b, p. 28):  

 

A necessidade colocada era de dinamizar as atividades de alfabetização e 

educação básica de jovens e adultos desenvolvidas pelo Setor de Educação 

do MST já há alguns anos, buscando uma assessoria técnico pedagógica 

junto às Universidades, e incorporar outros segmentos da esfera rural como a 

CONTAG, a Comissão Pastoral da terra da CNBB, e a UNESCO, além da 

Universidade de Brasília, que já apoiava. A UnB, através do Grupo de 

Trabalho de Apoio à Reforma Agrária, elaborou então um projeto nacional 

de educação para os assentamentos da reforma agrária, discutida em reunião 

com um conjunto representativo de universidades
12

. 

 

 

Assim, em 16 de abril de 1998, criava-se oficialmente o Programa Nacional de 

Educação na Reforma Agrária (PRONERA), por meio da Portaria n. º 10/98, do então 

                                                 
12

 Universidades presentes na reunião convocada pelo CRUB: UNESp, UFPE, UFPA, UFMG, UFRRJ, Unijui, 

UFS, UFPB, UFSC, UFES, UFV, UFC, UFBA e UFMT. 
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Ministério Extraordinário da Política Fundiária (MEFP) vinculado ao Gabinete do Ministro 

que aprovou o seu Manual de Operações, mas no ano de 2001 foi incorporado ao INCRA, 

sendo assim editada a Portaria/INCRA/nº 837, aprovando a edição de um novo Manual de 

Operações. Em 2004, frente à necessidade de adequar o PRONERA às diretrizes políticas ao 

Governo foi elaborado o terceiro Manual, aprovado pela Portaria/INCRA/P/Nº 282 de 

16/04/2004, com o objetivo de  “executar políticas de educação em todos os níveis nas áreas 

de Reforma Agrária” (BRASIL, 2004a).  

Outra mudança apresentada pelo programa avançando em direção à sua consolidação 

se dá com a aprovação do Decreto n. 7.352 de 4 de novembro de 2010
13

 (ANEXO C), que 

define o PRONERA como uma política pública do Governo Federal que tem como objetivo 

geral promover ações educativas destinadas aos povos do campo dos assentamentos da 

reforma agrária, com metodologias de ensino mais propícias à realidade sociocultural do 

campo.   

Essas mudanças ocorreram dadas as necessidades que iam se fazendo em ampliar o 

Programa, como explica Perius (2008, p.68): 

 

Em 1998 o Manual era específico para o Projeto de Educação e Capacitação 

de Jovens e Adultos nas Áreas de Reforma Agrária (EJA). Em 2001 o novo 

Manual foi editado trazendo a possibilidade de mais dois projetos, o Projeto 

de Formação Continuada de Professores de Assentamentos da Reforma 

Agrária e Projetos de Formação Técnico- Profissional de Jovens e Adultos 

nas Áreas de Reforma Agrária. Em 2004, durante o governo Lula, foi 

reeditado, novamente, o Manual de operações do Pronera, mantendo os 

projetos anteriores e acrescentando o Projeto de Formação Profissional de 

Nível Superior para Jovens e Adultos de Áreas de Reforma Agrária. 

 

 

A proposta do PRONERA apresenta a finalidade de ampliar as oportunidades 

educacionais do povo brasileiro, em especial os povos do campo, que durante toda história do 

Brasil sofreram um processo de exclusão social, econômica, política e cultural e de negação 

das suas  identidades. Seu objetivo geral é fortalecer a educação nas áreas de Reforma Agrária 

estimulando, propondo, criando, desenvolvendo e coordenando projetos educacionais, 

utilizando metodologias voltadas para as especificidades do campo, tendo em vista contribuir 

para a promoção do desenvolvimento sustentável. 

                                                 
13

 Dispõe sobre a política de Educação do Campo e o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária – 

PRONERA. Art. 1º: A política de educação do campo destina-se à ampliação e qualificação na oferta de 

educação básica e superior às populações do campo, e será desenvolvido pela União em regime de colaboração 

com os Estados, o Distrito Federl e os Municípios, de acordo com as diretrizes e metas estabelecidas no Plano 

Nacional de Educação e o disposto neste Decreto.  
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Nos seus objetivos específicos, se tem a proposição de garantir a 

alfabetização e educação fundamental de jovens e adultos acampados (as) 

e/ou assentados (as) nas áreas de reforma Agrária; garantir a escolaridade e a 

formação de educadores (as) para atuar na promoção da educação nas áreas 

de reforma Agrária; garantir formação continuada e escolaridade média e 

superior aos educadores (as) de jovens e adultos – EJA e do ensino 

fundamental e médio nas áreas de reforma Agrária; garantir aos assentados 

(as) escolaridade/formação profissional, técnico-profissional de nível médio 

e superior em diversas áreas do conhecimento; organizar, produzir e editar 

materiais didático-pedagógicos necessários à execução do programa e 

promover e realizar encontros, seminários, estudos e pesquisas em âmbito 

regional, nacional e internacional que fortaleçam a Educação do Campo 

(BRASIL, 2004a). 

 

 

A ação do PRONERA tem tentado responder ao desafio de desenvolver a formação no 

âmbito das políticas públicas, pondo-a na sua relação mediata com a questão social, pelas 

quais suas características de negação estão associadas, já que expressa modos de negação à 

educação aos trabalhadores do campo. Essa política que vem tentando implementar os 

pressupostos da Educação do Campo nas metodologias dos seus cursos vem ao encontro da 

defesa dos movimentos por uma formação de educadores que: 

 

Afirme uma visão positiva de campo para reverter essa visão negativa que se 

tem do campo, da escola rural e dos professores; que sejam articuladas a 

políticas de garantia de direitos dos povos do campo no que concerne à terra, 

vida, cultura, identidade, memória e educação; que afirmem as 

especificidades do campo, nas formas de produção da vida, da cultura, do 

trabalho, da socialização; que estejam a serviço de um projeto de campo e de 

desenvolvimento que se está construindo; por fim, que estejam sintonizadas 

com a dinâmica social do campo, tanto no terreno da política, das 

resistências, da cultura e dos valores, como na presença de novos atores 

sociais (ARROYO, 2007, p. 173-174). 

 

 

Essas proposições acatadas pelos projetos do Programa com o envolvimento de várias 

universidades vêm realizando cursos de formação de professoras (es) para os assentamentos 

da reforma agrária. Os cursos são marcados por alguns traços distintivos em relação aos 

cursos regulares, desde o público a quem atende até à definição da estrutura e do 

funcionamento, seus currículos, que são identificados com as idéias defendidas pelos 

movimentos sociais do campo. A definição curricular tem como uma das preocupações 

centrais a adequação dos conteúdos às especificidades dos sujeitos, dos movimentos sociais, 

do contexto do campo e com as particularidades regionais, como mostra a avaliação realizada 

com os cursos do PRONERA. 
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Os sujeitos que participam são reconhecidos como parte de uma identidade 

coletiva, partícipes de um projeto coletivo no espaço da Universidade. São 

trabalhadores pobres do campo, alijados do acesso ao ensino superior, alvos 

de múltiplas exclusões, de discriminação e de dominação. A construção 

pedagógica dos cursos é pensada e organizada pelos seus sujeitos, garantida 

pela presença de um membro representante dos movimentos sociais 

participando ativamente junto à equipe pedagógica e na gestão (BATISTA, 

2006, p. 13). 

 

O Programa pauta-se nos princípios políticos e pedagógicos da interatividade quando 

se propõe desenvolver ações mediante parcerias entre os órgãos governamentais, Instituições 

de Ensino Superior (IES), movimentos sociais e sindicais e comunidades assentadas; da 

multiplicação quando visa ampliar o número de alfabetizados bem como de monitores e de 

agentes mobilizadores para promover a educação nos assentamentos; e da participação 

quando busca envolver a comunidade beneficiária em todas as fases dos projetos 

(ANDRADE; Di PIERRO, 2004b, 29).  

O Manual de Operações do PRONERA (BRASIL, 2004) determina princípios 

orientadores para as práticas em todos os níveis de ensino. Esses princípios e pressupostos 

presentes nas propostas pedagógicas dos projetos de Educação do Campo do PRONERA 

devem ter por base a diversidade cultural, os processos de interação e transformação do 

campo, a gestão democrática, o acesso ao avanço científico e tecnológico que estejam 

voltados para o desenvolvimento das áreas de Reforma Agrária socialmente solidário, 

economicamente justo e ecologicamente sustentável. Esses princípios são orientados pelo 

Diálogo, Práxis e Transdisciplinaridade. 

 

-O Princípio do diálogo: é preciso garantir uma dinâmica de aprendizagem-

ensino que assegure o respeito à cultura do grupo, a valorização dos 

diferentes saberes e a produção coletiva do conhecimento. 

-O Princípio da Práxis: é preciso construir um processo educativo que tenha 

por base o movimento ação-reflexão-ação e a perspectiva de transformação 

da realidade;  uma dinâmica de aprendizagem-ensino que ao mesmo tempo 

valorize e provoque o envolvimento dos educandos/educandas em ações 

sociais concretas, e ajude na interpretação crítica e no aprofundamento 

teórico necessário a uma atuação transformadora. 

-O Princípio da transdisciplinaridade: processo educativo que contribua para 

a articulação de todos os conteúdos e saberes locais, regionais e globais 

garantindo livre trânsito entre um campo de saber e outro. É importante que 

nas práticas educativas os sujeitos identifiquem as suas necessidades e 

potencialidades e busquem estabelecer relações que contemplem a 

diversidade do campo em todos os seus aspectos: sociais, culturais, políticos, 

econômicos, de gênero, geração e etnia (BRASIL, 2004a. p. 27). 
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              No entanto, para que esses princípios sejam atendidos, deve-se fazer uso de 

instrumentos didático-pedagógicos de uma educação problematizadora, dialógica e 

participativa, e, desse modo, os cursos devem assumir um  

 

caráter sistemático, envolvendo planejamento, execução e avaliação do 

processo pedagógico por meio da pesquisa-ação reflexão; e um caráter 

político, que supõe uma intencionalidade a favor da inclusão social da 

melhoria das condições de vida do(a) assentado(a) e da comunidade do 

entorno (idem, p. 39). 

 

 

O Programa orienta que os projetos incorporem as referências teórico-metodológicas e 

os princípios políticos e pedagógicos da Educação do Campo em todos os níveis de ensino, e, 

nesse sentido, tem a afirmação e o fortalecimento da identidade própria do campo como 

pressuposto e objetivo: 

 

O PRONERA é operacionalizado de forma estratégica para contribuir com a 

elevação das condições de vida e de cidadania de milhares de brasileiros e 

brasileiras que vivem no campo, porque considera que a produção da 

existência do povo do campo se pauta por um jeito de viver, de se relacionar 

com o tempo, o espaço, o meio-ambiente, de organizar a família, a 

comunidade, o trabalho, a educação e o lazer que lhe permita a criação de 

uma identidade cultural e social própria (BRASIL, 2004a, p.9). 

 

     

 Na concepção deste programa percebe-se sua base de apoio na educação popular, 

tendo como orientação a pedagogia de Paulo Freire que ao fundamentar os saberes 

necessários à prática educativa, tem nos princípios do diálogo e da transdisciplinaridade, a 

perspectiva de valorização dos diferentes saberes, do respeito à cultura do grupo e a produção 

coletiva do conhecimento. Nesse processo, se enfatiza a constituição de uma proposta que 

contribua para a inter-relação e a articulação entre os conteúdos e os saberes locais, regionais 

e globais, tornando-se imprescindível que os sujeitos possam identificar suas necessidades e 

potencialidades e busquem estabelecer relações que contemplem a diversidade dos campos 

sociais, culturais, políticos, econômicos, de gênero, geração e etnia.  

A abordagem interdisciplinar do currículo proposto pelo manual do PRONERA se dá 

em torno de eixos temáticos e palavras geradoras que suscitam situações-problema a partir da 

história e da experiência de vida dos trabalhadores-educandos, integrando os conteúdos 

pedagógicos às necessidades da comunidade e estimulando a participação ativa do aluno com 

base numa relação dialógica.  
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Esta perspectiva curricular está presente nos princípios da Educação do Campo, assim 

como foi defendida por Freire quando afirmava que “é na realidade mediatizadora, na 

consciência que dela tenhamos, educadores e povo, que iremos procurar o conteúdo 

programático da educação” (FREIRE, 2005, p. 100), e esse conteúdo “não é uma doação ou 

uma imposição – um conjunto de informes a ser depositado nos educando –, mas a devolução 

organizada, sistematizada e acrescentada ao povo daqueles elementos que este lhe entregou de 

forma desestruturada (idem, p. 96-97).  

              O manual do PRONERA (INCRA, 2011) indica que metodologia dos cursos 

superiores deverá respeitar: 

 

a) a construção de processos educativos em diferentes tempos e espaços; b) a 

transversalidade dos conhecimentos que contemplem a diversidade do 

campo em todas as suas dimensões: sociais, culturais, políticas, econômicas, 

de gênero, geração e etnia; c) a articulação ensino-pesquisa como 

fundamento para repensar a relação teoria-prática; e d) desenvolvimento de 

teorias e práticas que tenham como principal referência o desenvolvimento 

sustentável do campo.  

 

 

            A proposta pedagógica do programa indica ainda o uso da metodologia da alternância,  

caracterizada pela efetivação em tempo-escola e tempo-comunidade, o que consiste em 

alternar momentos na instituição educacional com momentos nos assentamentos. Conforme 

normatização da Resolução CNE/CEB n.º 01/2006, o tempo de estudo desenvolvido nos 

centros de formação, (Tempo Escola) deverá ter 70% da carga horária do curso e o tempo de 

estudo desenvolvido na comunidade (Tempo Comunidade) deverá perfazer 30% da carga 

horária do curso. 

 A metodologia da alternância tem como objetivo a formação integral dos alunos no 

aspecto intelectual e profissional e atua prezando a autonomia dos sujeitos. Nesse sentido, 

“enfatiza a iniciativa própria, a criatividade individual, o trabalho em equipe, o senso de 

responsabilidade, de cooperação e de solidariedade” (DIAS, 2006b, p.124). 

 No ambiente escolar realiza-se a reflexão, a problematização, o aprofundamento e a 

sistematização dos conhecimentos. Na comunidade são realizados estudos, pesquisas e 

práticas que propiciem uma reflexão teórico-prática das questões discutidas no tempo-escola, 

que por sua vez, subsidiarão as intervenções práticas. Esta tônica da metodologia da 

alternância permite relacionar conhecimento e prática, analisando que a construção do 
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conhecimento só se dá por meio de uma abordagem prática que se referencia na experiência 

concreta dos alunos. 

 Esta proposta metodológica, portanto, ao colocar a realidade e as necessidades reais 

dos alunos no centro do processo educativo, visa a formação de sujeitos reflexivos, 

participativos, críticos e criativos, numa perspectiva, apontada por Freire, de formação 

intelectual, técnica e profissional forjada no seu contexto de origem, uma educação 

libertadora. 

 Destacamos nesses aspectos, que, a prática crítico-reflexiva se faz necessária para o 

entendimento de que a educação, como uma prática social, é um processo histórico da 

atividade social produtiva da humanidade, e, por isso a formação do educador deve estar 

ligada diretamente a uma situação sociopolítica e econômica de uma realidade concreta para 

que possam atuar na mudança daquela realidade. Como reflete Freire (1996, p. 138), enquanto 

professor detentor deste saber, “no fundo, diminuo a distância que me separa das condições 

malvadas em que vivem os explorados, quando, aderido realmente ao sonho de justiça, luto 

pela mudança radical do mundo e não apenas espero que ela chegue porque se disse que 

chegará”. 

 Freire (1996) ao fundamentar os saberes necessários a prática educativa enfatiza num 

desses saberes que ensinar exige reflexão crítica sobre a prática e isso envolve o movimento 

dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar sobre o fazer. A formação do educador deve 

privilegiar o aspecto político de sua função, como o despertar da consciência para sua 

realidade, para a partir daí desenvolver atitudes e práticas que possam transformá-la, 

destacando o caráter crítico, em que se faz uma análise dialética do professor e sua prática 

política social em função da classe trabalhadora.  

 

Por isso é que, na formação permanente dos professores, o momento 

fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. É pensando criticamente 

a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática. O 

próprio discurso teórico, necessário a reflexão crítica, tem de ser de tal modo 

concreto que quase se confunda com a prática (FREIRE, 1996, p. 39) 

 

Dessa forma, nos projetos de formação de educadores apoiados pelo PRONERA, está 

subentendido que o essencial da competência desses professores não é mais o mero domínio 

dos conteúdos, mas, sobretudo a habilidade metodológica de reconstrução permanente, e, 

portanto, essa formação,  

 

[...] deve incorporar antes de tudo, um educador com visão crítica, com 

capacidade de socializar com os alunos(as) a compreensão da relação 
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existente entre fatos passados, momentos presentes e suas implicações 

socioculturais, para que esses alunos(as) possam, no mínimo, ter elementos 

para atuar de forma consciente na sociedade (GUERREIRO; SILVA, 2009, 

p.166). 

 

 

Nesses moldes, o PRONERA vem se firmando como uma importante estratégia de 

ação educativa, ao passo que abre espaço para iniciativas de projetos de educação com o olhar 

voltado para o desenvolvimento que inclua o homem e a mulher do campo na busca da 

valorização de sua história, sua cultura, sua cidadania, seu equilíbrio socioeconômico, por 

conseguinte, mais justiça social. E, dessa forma vem contribuindo com a construção de uma 

Educação do Campo na forma de projetos de alfabetização, escolarização, formação 

profissional de nível superior, formação continuada de professores, formação técnico-

profissional de Jovens e Adultos nas Áreas de Reforma Agrária. 

Desde que nasceu, milhares de jovens e adultos, trabalhadoras e trabalhadores das 

áreas de Reforma Agrária têm garantido o direito de alfabetizar-se e de continuar os estudos 

em diferentes níveis de ensino. Segundo dados contidos no Manual de Operações, 

 

No período de 1998 a 2010 foi responsável pela escolarização e formação de 

cerca 400 mil jovens e adultos assentados e/ou acampados da reforma 

agrária e capacitou cerca de 300 profissionais egressos dos cursos de 

ciências agrárias para atuarem na Assessoria Técnica, Social e Ambiental 

junto aos Projetos de Assentamento de Reforma Agrária e agricultura 

familiar
14

 (BRASIL, 2011, p. 14).  

 

Inserido na agenda das políticas públicas de educação do país e nascido da luta dos 

movimentos sociais e sindicais de trabalhadores rurais pelo direito à educação com qualidade 

social, o PRONERA revela-se uma das maiores bandeiras da Educação do Campo. Parte da 

luta dos sujeitos organizados do meio rural para a construção dessa concepção de educação 

tem se dado por meio deste programa. Ao completar em 2008 10 anos, o Programa revela-se 

uma das maiores concretização de práticas de escolarização dos assentamentos, garantindo a 

                                                 
14

 Agricultura Familiar é a denominação dada aos camponeses pelo Governo Federal ao atender os seguimentos 

das populações do campo, caracterizando-os segundo parâmetros da , Lei Nº 11.326, de 24 de julho de 2006, que 

estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos 

Familiares Rurais. A caracterização de agricultor familiar se dá em seu Art. 3
o:

  Para os efeitos desta Lei, 

considera-se agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, 

atendendo,  simultaneamente, aos seguintes requisitos: I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 

(quatro) módulos fiscais; II - utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades 

econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; III - tenha renda familiar predominantemente originada 

de atividades econômicas vinculadas ao próprio estabelecimento ou empreendimento; IV - dirija seu 

estabelecimento ou empreendimento com sua família. Disponível em http://www.planalto.gov.br. Acesso em 09 

de agosto de 2009. 

 

http://www.planalto.gov.br/


76 

 

sua materialidade em experiência e ações que vão desde cursos de escolarização até pós-

graduação, como relata Molina (2008, p. 20):  

 

Iniciamos em 1998 as primeiras ações do Pronera com cursos de 

alfabetização; depois avançamos para a escolarização; cursos técnicos 

profissionalizantes; chegamos aos cursos superiores; e hoje, desenvolvemos, 

a partir do Pronera, e das articulações das diferentes parcerias dos 

movimentos sociais, sindicais, das universidades, das superintendências, 

cursos superiores em muitas áreas do conhecimento: Pedagogia da Terra; 

Agronomia; Direito; Licenciatura em História; em Ciências Agrárias; 

Geografia; Artes, entre outros. Avançamos, também, para as especializações: 

Administração de Cooperativas; Educação do Campo e Educação de Jovens 

e Adultos.   

 

Esses números mostram que a luta pela terra e pela educação na política da Reforma 

Agrária traduz uma das maiores expressões da organização dos movimentos sociais por um 

espaço nas instâncias governamentais de inclusão dos sujeitos do campo nas políticas do 

Estado.  

Nessa direção apresentaremos, no capítulo a seguir, como a Paraíba, na representação 

da UFPB, se inseriu nessas experiências de educação superior direcionadas aos sujeitos 

sociais do campo apresentando os cursos de graduação do PRONERA/UFPB, suas 

concepções de educação e formação, finalidades e objetivos.  
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4 MOVIMENTOS SOCIAIS E UFPB CONSTRUINDO PARCERIAS, 

ARTICULANDO SUJEITOS, CONSTRUINDO NOVAS ESTRATÉGIAS 

PEDAGÓGICAS E METODOLÓGICAS EM CURSOS SUPERIORES 

 

 
 

Nesse capítulo buscamos evidenciar a ação do PRONERA na Paraíba e os cursos para 

educadores do campo como experiências de educação do campo em Ensino Superior 

construídas pelas parcerias entre os movimentos sociais, o INCRA/PRONERA e a UFPB. 

Para tanto, faremos uma caracterização dos Cursos de Pedagogia, História e Ciências 

Agrárias, apresentando as concepções de educação e de formação de educadores, finalidades e 

objetivos presentes nos currículos.  

 

 

4.1 Os cursos superiores do PRONERA na Paraíba para educadores do campo: 

parcerias entre movimentos sociais e UFPB 

 

 

A oferta de cursos superiores pelo PRONERA representa a entrada dos camponeses na 

universidade e a oferta de cursos formação de educadores voltados para a realidade do campo 

significa uma contribuição para a efetivação e melhoria da Educação Básica no meio rural.  

A universidade regida sob a égide da ciência e do poder, historicamente tem sido um 

espaço para atender as elites provocando, ao longo  da história, a exclusão das populações 

camponesas do acesso ao conhecimento sistematizado, ao tempo em que desconsiderou seus 

saberes advindos da experiência e suas culturas. Esse processo não se deu sem contradições, 

pois a lógica da exclusão provocou demandas de vários movimentos que por inúmeras 

tentativas buscam viabilizar um projeto de democratização das relações de saber, gerando na 

universidade um espaço de contradições e conflitos sociais. Como assinala Jezine (2007, p. 

158), 

Por mais seletiva e excludente que seja a universidade, ainda assim, em 

seu interior, reaparecem divisões sociais, diferentes políticas e projetos 

culturais distintos, ou seja, a universidade é uma instituição social e, nessa 

qualidade, ela exprime em seu interior a realidade social das divisões, das 

diferenças e dos conflitos. 

  

 

Os movimentos sociais lutam para ter acesso ao conhecimento sistematizado e 

introduzir o saber produzido a partir da experiência e das relações cotidianas dos camponeses 

no universo acadêmico contribuindo para construir um conhecimento socialmente 

referenciado nas necessidades das populações excluídas. Numa dimensão dialética os 
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movimentos atuam como sujeitos constituintes de uma força política da sociedade civil 

articuladora do processo de transformação e de mudança dos rumos da universidade 

redirecionando seu papel social frente às demandas populares.  

 

O PRONERA representa a afirmação da concepção de educação nascida do acúmulo 

de experiências educacionais, das práticas pedagógicas e do modelo de campo que os 

movimentos querem construir. Uma educação crítica, emancipadora, que incentiva e provoca 

a participação social de seus sujeitos, vinculada à cultura que se produz por meio de relações 

sociais mediadas pelo trabalho na terra, comprometida com um projeto de sociedade que  

valorize o desenvolvimento de um campo fundado na agricultura camponesa.  

O PRONERA, como um programa de educação voltada para os homens e mulheres do 

campo, em seus projetos vem promovendo mecanismos de democratização do conhecimento 

do campo utilizando metodologias voltadas para o seu desenvolvimento. 

  

Políticas como o PRONERA recriam a ideia de educação no campo a 

partir de uma renovação de valores e atitudes, com a implementação de 

conhecimentos e nova consciência de pertença à terra. Nesse caso, a terra 

é pensada como um direito social e possibilita uma organização social e 

econômica voltada para a perspectiva do desenvolvimento. Assim, a 

escola deve está próxima do trabalhador rural e da sua família e o 

currículo dever seguir a diretriz do campo como produtor de cultura 

(DIAS, 2006. p. 14). 

 

 

Essa mudança é orientada por princípios político-pedagógicos que inserem na 

educação o princípio da diversidade cultural e social e do direito garantido à diferença e a 

igualdade e principalmente, ao acesso à educação que deve ser um direito de todos os 

cidadãos.   

O saber da experiência inserido nos conteúdos disciplinares tem a capacidade de 

qualificar os futuros profissionais estabelecendo um diálogo entre os conhecimentos do vivido 

e o estudado, contribuindo para superar a fragmentação e a mecanização do processo de 

ensino/aprendizagem e da pesquisa acadêmica. Para Batista (2006, p. 14), essa preocupação 

presente na proposta dos cursos revela um, 

 

Impacto nas universidades, especialmente nas públicas, pela temática 

educacional articulada às questões da terra e às lutas históricas dos 

trabalhadores do campo; pela organização e metodologia adotadas 

(pedagogia da alternância, gestão compartilhada, organização dos cursos 

em módulos) têm causado impacto no cotidiano e na forma de pensar e 

realizar os cursos, regulares das universidades e têm demandado um 
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esforço das instituições e dos docentes de organizar outras modalidades 

de regime de funcionamento dos cursos. Mas também tem proporcionado 

uma relação dinâmica e profícua de compromisso da universidade com os 

movimentos sociais.  

 

 

Os princípios da participação e da parceria são definidores na criação de cursos. Nas 

parcerias cada entidade ou órgão tem suas atribuições. O PRONERA, como um programa 

educacional do INCRA, financia cursos de formação de professores, as Universidades 

brasileiras são as executoras dos cursos e os movimentos sociais acompanham a execução 

desde os primeiros momentos de articulação da demanda dos estudantes, na elaboração e no 

acompanhamento da execução. Os Projetos Político-Pedagógicos são elaborados, discutidos e 

aprovados nas instâncias deliberativas da universidade e remetidos à avaliação e à aprovação 

no PRONERA, resultando em projetos especiais financiados pelo INCRA. Tomando como 

experiências desses projetos, várias Universidades brasileiras vêm inovando em cursos com 

essas parcerias.  

A Universidade Federal da Paraíba assumiu um compromisso com a dimensão social 

da partilha de saberes, a partir de projetos de ensino, pesquisa e extensão desenvolvendo 

experiências com os movimentos que envolvem práticas extensionistas, cursos de formação 

continuada, cursos de formação inicial com a oferta de turmas especiais para assentamentos 

rurais. A parceria da UFPB com os movimentos a partir do PRONERA, em 1998, incitou a 

criação da articulação entre os movimentos sociais (CPT/MST/Via Campesina), a UFPB e o 

INCRA, possibilitando que a UFPB começasse a desenvolver projetos pelo programa desde 

1998. 

Segundo dados do INCRA (2008), de 1999 a 2008, o PRONERA já investiu mais de 

R$11,7 milhões, beneficiando 6.871 alunos (as) na Paraíba.  

 

Desde a sua criação, já implantou 21 cursos, sendo: 3 Cursos de 

Alfabetização de Jovens e Adultos, 2 Cursos de Escolarização (1º 

segmento do ensino fundamental), 8 Cursos Técnico-Profissionalizante 

em Agropecuária, com habilitação em Agricultura, Pecuária, Zootecnia e 

Agroindústria, 1 Curso Técnico em Enfermagem, 2 Cursos Normais de 

Nível Médio (Magistério), 2 Cursos de Licenciatura em História, 1 Curso 

de Licenciatura em Ciências Agrárias, 1 Curso de Licenciatura em 

Pedagogia, 1 Curso de Especialização em Residência Agrária. 

 

 

Esses cursos tiveram início no estado, no período 1999/2001, com a realização do 

Curso Normal em Nível Médio (Magistério), no Campus III da Universidade Federal, na 

cidade de Bananeiras/PB (com a formação de 32 alunos), e do Curso de Alfabetização de 



80 

 

jovens e adultos (para 1.200 alunos), no Campus I, em João Pessoa. Conforme está no 

Relatório de Execução do Plano de Trabalho do projeto de Educação dos Assentamentos da 

Reforma Agrária da Paraíba (INCRA/FUNAPE, 2000/2001, p. 9): 

 

Em 23 de setembro de 1999 foi firmado o convênio entre o INCRA e a 

Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão – FUNAPE, o que foi 

corroborado mediante a publicação no Diário Oficial da União do dia 

18/10/1999, do empenho CRT/PB 8002/99, objetivando a alfabetização 

de 1200 jovens trabalhadores rurais e a escolarização de 60 monitores. 

 

   

A implantação e realização desses cursos no estado vêm traduzindo a luta dos 

movimentos sociais do campo pela busca de caminhos próprios para uma educação 

democrática e emancipatória ao conceberem uma inovação na perspectiva de educação e 

escola que se inscrevem na construção de uma nova hegemonia pedagógica e social.  

Do ponto de vista da educação no campo, isso representa um grande avanço ao 

considerarmos que essas conquistas dos movimentos vêm se consolidando nas políticas 

educacionais e garantidas nas leis. “Para a Universidade, representa um desafio porque exige 

reflexões e criatividade no sentido de novos formatos curriculares, organização peculiar de 

conteúdos, novas práticas de ensino-aprendizagem e sistema de avaliação também dotado de 

especificidades” (UFPB, 2004). 

No tocante à criação dos cursos superiores para os assentados, a demanda partiu dos 

movimentos pelo envolvimento da UFPB, desde 1999 em parcerias com o PRONERA 

formando turmas de magistério, escolarização de jovens e adultos e cursos técnicos. A UFPB, 

considerando seu compromisso em contribuir para a formação, em nível superior, dos 

educadores vinculados aos movimentos sociais do campo e a necessidade de ampliar o 

atendimento às demandas sociais do estado, do Nordeste e do país, por meio da resolução 

nº25/2004 do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE) cria o 

Programa Estudante Convênio/Movimentos Sociais do Campo (PEC/MSC) com a finalidade 

de normatizar o ingresso dos estudantes nos cursos do PRONERA. O artigo 2º da resolução 

define as finalidades do programa: 

 

O PEC-MSC destinar-se-á ao ingresso de educandos que hajam concluído o 

ensino médio, pertencentes aos Movimentos Sociais do Campo, vinculados 

aos Programas de Educação para a Reforma Agrária do INCRA, para 

realização de Cursos de Licenciatura, mediante celebração de convênios ou 

de termos aditivos aos convênios firmados entre a UFPB e os Programas 

para a Educação na Reforma Agrária do INCRA e similares. 
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A Paraíba é um dos estados nordestinos que oferece mais cursos de nível superior aos 

camponeses assentados da Reforma Agrária. Sendo assim, a UFPB desponta com os cursos de 

Licenciatura em História para Educadores da Reforma Agrária (pioneiro no Brasil, no 

Campus I da UFPB em João Pessoa); Licenciatura em Pedagogia para os movimentos sociais 

do campo (aprovado em 2008 no Campus I de João Pessoa) e, Ciências Agrárias com 

Licenciatura Plena (no Campus III, na cidade de Bananeiras).  

Cada turma desses cursos iniciou com sessenta estudantes, que ingressaram nos cursos 

mediante duas condições: 1. Ser camponês assentado e/ou filho de camponês assentados; 2. 

Ser indicado/selecionado pelas direções dos movimentos sociais do campo entre as pessoas 

que estivessem exercendo atividades ligadas à educação e à formação de educadores. 

A UFPB realizou o curso de Licenciatura em Ciências Agrárias destinado à educandos 

de assentamentos da reforma agrária do Brasil. A primeira turma que teve duração de quatro 

anos, foi composta por assentados dos estados de Pernambuco, Rio Grande do Norte, Piauí, 

Sergipe, Maranhão, Ceará, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Tocantins, São Paulo, Paraná 

e Minas Gerais.  

Nesta turma o INCRA investiu recursos da ordem de R$ 778.000 (setecentos e setenta 

e oito mil) para a formação desta primeira turma. Participaram da parceria o INCRA, a UFPB 

e a Via Campesina
15

. 

O coordenador do convênio do Curso de Graduação em Ciências Agrárias com 

Licenciatura Plena, o professor José Ribeiro de Moraes Filho, destacou a diferença entre os 

alunos oriundos de movimentos sociais do campo e os alunos de cursos regulares. 

 

Os alunos dos movimentos sociais são muito mais críticos e possuem uma 

preparação política maior, por isto têm grande capacidade de fazer inter-

relações entre as disciplinas”. Segundo o professor, lecionar para uma turma 

diferenciada foi uma experiência muito rica para a grande maioria dos 

professores. “Uma nova proposta de educação não pode continuar com 

pensamentos arcaicos. Isto forçou a atualização dos professores, que tiveram 

que se aprofundar mais sobre práticas alternativas na agricultura. Agora eles 

estão mais abertos ao novo (www.paraibanews.com). 

 

Na entrevista concedida ao mesmo portal o estudante que foi da primeira turma do 

Curso de Magistério, promovido pelo PRONERA, em parceria com a UFPB, no período 1999 

                                                 
15

 A Via Campesina é um movimento internacional que coordena organizações camponesas de pequenos e 

médios agricultores, trabalhadores agrícolas, mulheres . rurais e comunidades indígenas da Ásia, África, 

América e Europa. Trata-se de um movimento autônomo, pluralista, mas com ligações políticas e econômicas. 

Está formada por organizações nacionais e regionais cuja autonomia é cuidadosamente respeitada. Está 

organizada em 8 regiões: Europa do Leste, Europa do Oeste, Nordeste e Sudeste da Ásia, Sul da Ásia, América 

do Norte, Caribe, América Central, América do Sul e na África. Disponível em 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Via_Campesina. Acesso em 26 de agosto de 2011. 

http://www.paraibanews.com/
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81sia
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Europa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Via_Campesina
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a 2002 e egresso do curso de Ciências Agrárias, Gilmar Felipe Vicente (2008), residente no 

assentamento rural Zumbi dos Palmares, localizado no município de Mari/PB, na época, com 

28 anos de idade, comemora sua certificação com a frase “vou ser doutor sem deixar de ser 

camponês”, esclarece:  

 

Não vim buscar diploma, vim buscar conhecimento. Me apaixonei pelo 

curso porque ele me deu novas visões sobre o processo produtivo, a situação 

social e econômica dos assentamentos. O confronto entre a realidade que a 

gente vive no dia-a-dia e o conhecimento científico ensina demais. 

 

 

Diante dessa afirmação observamos uma inovação na modalidade de ensino superior 

ofertada pela UFPB, representando um avanço possibilitado pelo Programa culminando com 

uma formação mais aprofundada da realidade dos Assentamentos. 

 

 

4.2  Os Cursos Superiores do PRONERA/UFPB, História, Pedagogia e Ciências 

Agrárias: concepções, finalidades e objetivos 

 

 

Na oferta de projetos de formação profissional, no ambito do Ensino Superior, para 

jovens e adultos assentados da reforma agrária, o PRONERA, traz como objetivo específico 

garantir a formação profissional mediante cursos superiores de graduação ou cursos de pós-

graduação que qualifiquem as ações dos sujeitos que vivem e/ou trabalham para a promoção 

do desenvolvimento socialmente justo e ecologicamente sustentável das áreas de Reforma 

Agrária. Para tanto, os cursos devem seguir as orientações teórico-metodológicas do 

Programa com vistas a transformação da realidade num processo dinâmico de relação teoria-

prática, por isso,  

 

Os cursos devem contemplar as situações-problema vivenciadas pelos 

assentados a fim de que os alunos encontrem soluções para os problemas 

e, simultaneamente, se capacitem. Serão desenvolvidos conforme o 

princípio da metodologia da alternância caracterizada por dois momentos: 

tempo de estudos desenvolvidos nos centros de formação e o tempo de 

estudos desenvolvidos na comunidade [...]. Para que a metodologia seja 

atendida, em caráter de alternância, esses cursos devem respeitar: a 

construção de processos educativos em diferentes tempos e espaços; a 

transversalidade dos conhecimentos que contemplem a diversidade do 

campo em todos os seus aspectos: sociais, culturais, políticos, 

econômicos, de gênero, geração e etnia; a articulação ensino-pesquisa 

como fundamento para repensar a relação teoria-prática; e o  

desenvolvimento de teorias e práticas que tenham como principal 
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referência o desenvolvimento sustentável do campo (BRASIL, 2004a. p. 

47). 

 

 

Para promover o desenvolvimento autossustentável do campo, os cursos de formação 

atendem às demandas urgentes de professores e educadores habilitados para o ensino, 

formados com base nos referenciais teóricos da educação científica para atuação em escolas 

do campo. Essa demanda na Paraíba se consolidou na realização de três experiências 

inovadoras em termos de curso superiores de formação de professores para o campo no 

Estado da Paraíba, se constituindo assim na materialidade da ação educativa e das práticas de 

organização coletiva dos Movimentos Sociais do Campo.  

Os cursos de Licenciatura desenvolvidos pela UFPB para Educadores da Reforma 

Agrária, História, Pedagogia e Ciências Agrárias, têm, como toda proposta educativa, 

prevêem suas concepções e pressupostos voltados para um projeto de transformação social e 

construção de uma nova sociedade.  

Assim como concordamos com Gonsaga (2009, p. 9), fundamentada em Gramsci que:  

 

Uma mudança na sociedade pela classe trabalhadora não depende 

unicamente de sua inserção na luta pelas transformações nas questões 

econômicas. Segundo ele, essa classe deveria se organizar culturalmente, 

de forma que alcançasse um certo nível de consciência que lhes desse 

condições de se posicionarem como sujeitos que, a partir de seus próprios 

fins, se tornem construtores de sua própria história. Nesse sentido, 

defendia uma educação que desse conta de abarcar toda essa 

especificidade, objetivando levar esses trabalhadores a uma organização 

cultural. Para tanto, essa educação não pode ser como aquela que 

privilegia apenas os interesses da elite.  

 

 

É com essa concepção que esses movimentos sociais reivindicam um projeto de 

educação que seja pensado pelos camponeses e que seja implementado por esses sujeitos que, 

historicamente, foram excluídos desse processo.  

Nessa perspectiva, vem se realizando os Cursos em questão, ancorados em suas 

concepções. Para Caldart (2004, p. 28) este é um traço do projeto político pedagógico da 

Educação do Campo que não podem se perder jamais em conseqüência de ser um momento 

novo que a História está passando: “a possibilidade efetiva de os camponeses assumirem a 

condição de sujeitos de seu próprio projeto educativo; de aprenderem a pensar seu lugar, seu 

país, sua educação”. 



84 

 

  Consoante tal entendimento, segue a apresentação dos Projetos dos Cursos buscando 

verificar em quais momentos se aproximam ou se distanciam da proposta de Educação do 

Campo. 

 

4.2.1 O Curso de Licenciatura em Pedagogia 

 

O Curso de Pedagogia foi aprovado pela Resolução Nº 61/2007 do Conselho Superior 

de Ensino, Pesquisa e Extensão, da Universidade Federal da Paraíba, que usou de suas 

atribuições e, tendo em vista o que deliberou em reunião realizada em 30 de novembro de 

2007 (Processo nº 23074.046879/05-92). Aprovou em seu Artigo 1º o Projeto Político-

Pedagógico do Curso de Pedagogia – Licenciatura em Magistério do Ensino Fundamental dos 

anos iniciais, para educadores dos movimentos sociais do campo.  

O Curso objetiva proporcionar a formação de professores de nível superior através do 

Curso de Licenciatura em Pedagogia, com aprofundamento na área de Educação de Jovens e 

Adultos (EJA), para atuar em projetos educativos nas áreas de assentamentos dos movimentos 

sociais do campo. Com uma meta inicial de atendimento de sessenta (60) educadores das 

áreas de assentamentos rurais da reforma agrária coordenados pela CPT, ao se iniciar contou 

com cinquenta e oito (58) estudantes aprovados no processo seletivo, de vários municípios 

paraibanos, distribuídos nas regiões de Litoral Sul, Litoral Norte, Várzea, Campina Grande, 

Guarabira, Sertão e Agreste.  

O Curso de Pedagogia foi criado pela iniciativa da CPT/PB e teve a finalidade de 

possibilitar a formação superior aos egressos da turma do curso de Magistério em Nível 

Médio, que já vinha sendo desenvolvida pela UFPB. Para a realização do curso houve a 

mobilização inicial por parte da CPT, que através de seus dirigentes procurou firmar parceria 

com a UFPB, através do Centro de Educação. Conforme relata a coordenadora do Curso de 

Pedagogia, a professora Maria do Socorro Xavier Batista durante entrevista concedida (2011). 

 

Então nós elaboramos o projeto e enviamos inicialmente para o 

PRONERA, a Comissão Nacional se reuniu ainda em 2005 e aprovou o 

projeto. No que aprovou, a gente começou a tramitar o projeto aqui no 

Centro de Educação, teve que ser analisado, avaliado nos três 

departamentos: o departamento de Metodologia, o departamento de 

Habilitações Pedagógicas e o departamento de Fundamentação em 

Educação. 

 

 

Enfrentando várias dificuldades, o Curso passou por um processo demorado desde sua 

elaboração, tramitação, aprovação e realização. As dificuldades de aprovação se davam, 
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principalmente, em função da transição governamental, das questões de financiamento e 

liberação de recursos, morosidade na tramitação do processo por entre as instâncias da UFPB 

e do INCRA, atrasando assim, o seu início, conforme relato da Coordenadora do Curso: 

 

Então teve todo esse processo de 2005 até 2008 para que o curso 

realmente se efetivasse, e esse processo foi um processo tenso, com 

muitas contradições, muitas discussões nos departamentos, muitas 

discussões no CONSEPE também para a sua aprovação, porque como a 

gente sabe a universidade, ela é bastante diversificada no ponto de vista, 

nas visões dos educadores, dos professores daqui, então muitos foram 

favoráveis, mas outros foram totalmente contrários, e no debate essas 

questões foram aflorando, as contradições dos pontos de vista, das 

posições políticas, mas no CONSEPE ele teve uma boa aceitação, e isso 

se deveu especialmente porque como a Universidade já tinha oferecido o 

curso de História, a turma de Licenciatura de História dentro do 

programa... Então no ano de 2007, foi que finalmente o processo foi 

aprovado em todas as instâncias do INCRA, e foi repassado os recursos 

no final de 2007, em outubro ou novembro. Então nós não podemos 

realizar como queríamos antes o vestibular ainda em 2007, só podemos 

realizar no início de 2008 (BATISTA, 2011). 

 

 

Assim, integrando-se às premissas contidas no Manual do PRONERA (2004a) de 

proporcionar o seguimento da educação aos jovens e adultos camponeses assentados da 

Reforma Agrária compreendendo ações de alfabetização de jovens e adultos, elevação da 

escolaridade, formação continuada, formação técnico profissional para a saúde, entre outras, o 

Curso de Pedagogia, dando continuidade às ações já existentes, trouxe para o Centro de 

Educação da UFPB, um novo momento, conforme consta no Projeto Político Pedagógico 

(PPP) do Curso de Pedagogia (UFPB, 2007): 

 

Reafirma seu compromisso de participar, efetivamente do 

desenvolvimento do Nordeste, contribuindo para a qualidade da 

Educação Básica nos assentamentos da Reforma Agrária, atendendo 

assim, à demanda apresentada pela Comissão Pastoral da Terra (CPT), 

através do seu setor de educação, capacitando docentes no Estado 

Paraíba, ofertando o Curso em Licenciatura em Pedagogia - Habilitação 

em Magistério do Ensino Fundamental - 1
a
 a 4

a
 séries nas áreas de 

Assentamentos do Nordeste Brasileiro, que se enquadra no Programa 

Estudante Convênio – Movimentos Sociais do Campo-PEC-MSC, 

(Resolução Nº 25 /2004). 

 

 

Adotando o regime de alternância, o Curso foi criado para a duração de quatro anos 

letivos, com carga horária total de 3.210 (três mil) horas/aula, divididas em Tempo-Escola e 

Tempo-Comunidade. Essa proposta pedagógica se baseia em dois tipos de atuação, em cada 

disciplina: “uma atuação intensiva, presencial e outra não presencial, sob a forma de trabalho 
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dirigido e executado na comunidade de origem das/os educandas/os. A parte intensiva se fará 

de forma concentrada em uma semana de atividades, com um total de 80% das horas/aula” 

(UFPB, 2007). Os componentes curriculares presenciais são ministrados no Centro de 

Educação da Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa (ANEXO C). A prática das 

disciplinas e do estágio supervisionado ocorre nos assentamentos, compreendendo o Tempo 

Comunidade. 

 

4.2.2 O Curso de Licenciatura em História 

 

O Curso de Licenciatura em História foi criado mediante a Resolução Nº 17/2004 do 

CONSEPE da UFPB, que no uso de suas atribuições e com base na no Processo nº 

23074.012.119/04-37, aprovou o seu Projeto Político-Pedagógico no Centro de Ciências 

Humanas, Letras e Artes (CCHLA), Campus I, da UFPB, para educadores dos movimentos 

sociais do campo vinculados aos Assentamentos da Reforma Agrária do INCRA, no Brasil.  

A UFPB foi pioneira ao promover no departamento de História do Centro de Ciências 

Humanas, Letras e Artes (CCHLA) o curso de Licenciatura em História para os Educadores 

de Movimentos Sociais do Campo do Brasil com a primeira turma tendo ocorrido entre 2004 

e 2008 e, a segunda turma, iniciada em 2008, com previsão para findar em 2011, através da 

parceria entre os movimentos da Via Campesina, especialmente o Movimento Sem Terra 

(MST), além do INCRA e da UFPB.  

 O curso teve como objetivo formar, em nível de graduação, 60 (sessenta) profissionais 

licenciados, oriundos de 23 estados do Brasil para atuarem, em especial, nas áreas dos 

assentamentos rurais, atingindo, diretamente cerca de 60 (sessenta) assentamentos rurais e, 

indiretamente, um público de trezentos (300) assentamentos rurais da Reforma Agrária do 

INCRA em todo o país. Mediante a formação obtida pelos graduandos os egressos estarão 

aptos a desenvolver ações educativas, formadoras e transformadoras nas áreas onde residem, 

bem como em outros assentamentos rurais, tendo como perspectiva atender, 

aproximadamente, cinco (05) assentamentos rurais por educando.   

O INCRA investiu cerca de R$ 800.000 (oitocentos mil) na formação dessa turma que 

teve seu término celebrado com a colação de grau dos estudantes no Auditório da Reitoria da 

UFPB, na qual estiveram presentes representantes ligados a UFPB, ao INCRA, ao 

PRONERA, aos movimentos sociais do campo, destacando-se a presença de figuras 

emblemáticas da reforma agrária no Brasil, como João Pedro Stédile, um dos fundadores do 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e Elizabete Teixeira, que ficou mais 
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conhecida como a viúva de João Pedro Teixeira, líder da Liga Camponesa de Sapé - PB, 

assassinado em 1962
16

.  

Em entrevista concedida a imprensa locall, o professor da UFPB José Jonas Duarte da 

Costa, coordenador das turmas do Curso de História falou da importância do Curso foi um 

marco histórico na UFPB: 

 

A nossa universidade foi criada para atender a elite da Paraíba e dos 

estados vizinhos, mas abriu as portas para os filhos do povo, filhos de 

camponeses organizados socialmente, que têm propostas para o Brasil. 

Foi uma experiência riquíssima. Por isto, é fundamental fortalecermos o 

Pronera, que resulta da luta dos movimentos sociais do campo. E que 

vocês continuem ocupando o latifúndio do saber (COSTA, 2008). 

 

O professor ainda destacou a organização e a unidade da turma como seus grandes 

diferenciais. “A UFPB dialogou não com indivíduos, mas com um coletivo organizado, que 

forçou a instituição a repensar seu papel na sociedade. É um coletivo consciente, que cobrava 

mais dedicação e determinação dos professores e que sabe que é preciso elevar a cultura do 

povo brasileiro” (COSTA, 2008). 

A necessidade de se criar um Curso de História para os movimentos sociais na 

Paraíba, surgiu com a procura dos dirigentes nacionais do MST que já haviam tentado criá-lo 

na Universidade de Brasília (UnB) e na Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP/MG), não 

obtendo êxito. A coordenação do MST na Paraíba propôs a criação de uma turma de História 

na UFPB, recebendo um aceite de imediato por parte da direção do Departamento de História 

do CCHLA/UFPB.   

Não obstante, durante o processo de discussão e aprovação do Curso nas instâncias 

deliberativas da Instituição, se evidenciaram as contradições de diferentes posições políticas 

presentes no corpo docente, dificultando sua aprovação nas instâncias da Universidade, como 

afirma o professor do Departamento e Coordenador do Curso, José Jonas Duarte da Costa, em 

entrevista concedida durante a pesquisa (2010):  

 

Houve algumas dificuldades, algumas pessoas não entendiam bem [...], 

outros não queriam claramente, mas na hora de votar, votaram favoráveis. 

[...] a gente na chefia do departamento participou também... muita 

articulação... politicamente foi muito difícil articular a aprovação do 

curso. Nós tivemos na realidade que fazermos articulações políticas, 

houve uma, eu diria uma mobilização política pra derrubar o curso e 

setores da universidade politicamente muito contrários. 

                                                 
16

 A repercussão da conclusão dessa turma chamou a atenção da imprensa que esteve presente no local e 

registrou o fato e as notícias foram divulgadas no site do Jornal Correio da Paraíba www.portalcorreio.com.br.  
 

http://www.portalcorreio.com.br/
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Inicialmente a demanda do curso de História se dava em torno da criação de uma 

turma, mas no processo de negociação, a Pró-Reitoria de Graduação sugeriu a criação de um 

Curso com um Projeto Político Pedagógico específico o que possibilitaria que outras turmas 

viessem a ser desenvolvidas.  

Através do Programa Estudante-Convênio (PEC), o curso foi criado para os 

movimentos sociais do campo. Para o coordenador do curso de História, criar um curso nesses 

moldes foi uma responsabilidade que a UFPB assumiu para com os movimentos sociais e, não 

apenas com qualquer camponês assentado da reforma agrária, como o Manual do PRONERA 

e o INCRA indicam. Segundo ele, criar um curso para os movimentos sociais do campo foi 

uma decisão do Departamento de História da UFPB. De acordo com entrevista concedida pelo 

professor Jonas Duarte Costa (2010), diferente de outros cursos, nesse há uma diferença:  

 

Nem todo assentado da reforma agrária participa de um movimento 

social. Nós oferecemos um curso a quem participa de um movimento 

social. A pessoa, além de ser assentada da reforma agrária deve pertencer 

a um movimento social, que luta, que tem um compromisso político com 

as transformações desse país. Foi uma opção política do curso e do 

departamento de História. 

 

 

A especificidade do Curso está na presença dos educandos camponeses ligados aos 

movimentos sociais do campo, o que deu um novo desenho para o perfil do licenciado em 

História. O coordenador relata que na época, o Departamento de História estava alterando o 

Projeto Político-Pedagógico do Curso, e por isso adotaram o mesmo Projeto Pedagógico 

destinado, tanto para o curso dos Movimentos Sociais do Campo, como para o curso 

convencional ministrado no CCHLA, Campus I da UFPB, João Pessoa, com base legal na Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei 9.394/96, no Parecer CNE/09/2001 e 

na Resolução CONSEPE/UFPB nº 39/99 e 04/2004. 

A composição curricular do Curso compreende ter 3 blocos: Componentes Básicos 

(680 h/aula), Prática Curricular (420 h/aula), Estágio Supervisionado (405 h/aula) e 

Componentes Optativos/Flexíveis (300h/aula) (ANEXO D). Em termos de disciplinas e de 

conteúdo, em nada foi alterado em relação ao Curso de História Regular, pois está distribuído 

em conteúdos de acordo com as seguintes áreas: História Antiga e Medieval, História 

Moderna e Contemporânea, História do Brasil, História da América, Teoria e Metodologia da 

História. 
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A única adaptação feita foi na inserção da metodologia da Alternância (tempo-escola-

tempo-comunidade) conforme prevê o Manual de Operações do PRONERA (2004a). A 

programação do fluxograma do currículo foi adequada para realização de oito etapas 

intensivas, com tempos e espaços alternados entre Universidade (Tempo-Escola, em torno de 

50 dias letivos) e as comunidades de seus assentamentos dos estudantes (Tempo-Comunidade, 

em torno de 90 dias). O funcionamento em regime de créditos reserva 20% de tempo-

comunidade correspondendo a 561 horas-aula e, os 80% da carga horária total do curso 

correspondendo a 2244 horas-aula sendo ministrado no tempo-escola, perfazendo um total de 

187 créditos e uma duração de quatro anos.  

Apesar de a estrutura curricular ser semelhante ao curso regular, a presença dos 

estudantes camponeses, em sua grande maioria militantes dos movimentos sociais trouxe uma 

dinâmica diferenciada no funcionamento do Curso, que se caracterizou como uma experiência 

inovadora para a universidade e para a formação de professores para o campo no Estado da 

Paraíba, se constituindo assim na materialidade da ação educativa e das práticas de 

organização coletiva dos movimentos sociais do campo. 

Trata-se do primeiro curso desses moldes, na área de História, no país. 

Uma experiência inédita, embora outros cursos desse tipo, em outras 

áreas do conhecimento, estejam em vigência. Para a Universidade, 

representa um desafio porque cobra reflexões e criatividade no sentido de 

novos formatos curriculares, organização peculiar de conteúdos, novas 

práticas de ensino-aprendizagem e sistema de avaliação também dotado 

de especificidades (UFPB, 2004, PPP História). 

 

 

A metodologia da Alternância fez com que o curso fosse marcado por temporalidades: 

O Tempo Escola (TE) e o Tempo Comunidade (TC). O TE também era definido por tempos 

que definiam a estrutura político pedagógica da turma sob a influencia da organização dos 

movimentos sociais, especialmente do MST, trouxe a auto-organização dos estudantes em 

equipes ou brigadas, como denomina o MST, que definiam tarefas de coordenação, de 

organização de equipes de estudos, de atividades extraclasse, de lazer. Outro aspecto 

importante que destaca a diferença dessa turma era a mística utilizada pelos alunos antes ou 

durante as aulas. 

Ribeiro (2003, p. 101) analisando a experiência da I turma do Magistério do Norte-

Nordeste do MST, realizada na UFPB, ressalta os diferentes tempos-espaços que constituem a 

organização dos estudantes durante o curso:  

 

1) tempo sala de aula, ligado aos momentos em que os educandos 

desenvolvem atividades das disciplinas da base curricular oficial do curso; 2) 
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Tempo gestão do curso, que se refere às atividades vinculadas às reuniões de 

brigadas e coordenações, assembleias; 3) e os tempos ligados à formação 

extraclasse, ou seja, o cultivo da mística, o lazer coletivo, a participação em 

atividades de mobilização. 

 

 

Essa dinâmica organizativa dos estudantes encontra apoio na pedagogia socialista 

especialmente nos escritos de Makarenko que defendia eu escola deveria promover o trabalho 

coletivo para possibilitar experiências que levassem os educandos a participarem das 

decisões, a se responsabilizarem pela organização e gestão da escola, espelhando-se no 

comportamento dos educadores, os quais a seu ver são os responsáveis pela formação do 

homem socialista. Para ele, era preciso reinventar a escola como espaço central de 

participação social das crianças e dos jovens, criando novas tradições que levasse a uma rede 

de subordinação entre iguais, numa verdadeira democracia, onde os próprios educandos se 

educariam junto com os educadores. 

Assim como Makarenko, os Sem Terra acreditam na coletividade como princípio 

educativo que é fundamental no processo de desenvolvimento de novos sujeitos. Por isso o 

grande papel da escola é justamente ajudar no processo de educação do coletivo, criando 

condições objetivas para que as crianças, desde pequenas se capacitem para a organização 

coletiva, para a cooperação. 

 

4.2.3 O Curso de Graduação em Ciências Agrárias  

 

 O Curso de Licenciatura Plena em Ciências Agrárias, do Centro de Formação de 

Tecnólogos, UFPB/Campus III, foi normatizado pela Resolução Nº 41/2003, a qual aprovou o 

seu Projeto Político-Pedagógico, revogado pela Resolução nº 07-A/89 do CONSEPE da 

UFPB.  

O Curso (UFPB, 2007), apresenta como objetivo “formar profissionais da educação 

Licenciados na área das Ciências Agrárias profissionais de educação rural, graduados em 

Ciências Agrárias, com licenciatura plena, formação técnica pedagógica e preparo 

humanístico, político e psico-social”, de acordo com os fins previstos no Art. 2º da Lei 

9394/96 da LDB.   

O curso foi destinado à educandos de assentamentos da reforma agrária de diversos 

estados brasileiros, quais sejam Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Piauí, Sergipe, 

Maranhão, Ceará, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Tocantins, São Paulo, Paraná e Minas 

Gerais.  
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Até o presente momento o Curso teve apenas uma turma com duração de quatro anos, 

realizada no período de 2004 a 2008. A promoção desse Curso se deu pela Superintendência 

Regional do INCRA na Paraíba através do PRONERA em parceira firmada com a UFPB e a 

Via Campesina. 

Tambem neste Curso para a aprovação e realização muitas resistências foram 

encontradas tanto nas instancias deliberativas de departamento, de direção de Centro, entre 

outras instâncias da Universidade. O coordenador do curso, o professor Marcos Barros de 

Medeiros relata em entrevista concedida (2011) que muitas das dificuldades se davam de 

ordem política. Segundo ele, “na época da criação do Curso a direção do Centro de Ciências 

Agropecuárias, responsável pelo Curso fazia parte de um grupo político opositor e dificultou 

ao máximo a realização do mesmo.” Além disso, prossegue o Coordenador (2011): 

 

Também houve dificuldades do ponto de vista administrativo para 

conseguir formalizar o Convênio entre o PRONERA, o INCRA e a 

Universidade, mas que foram vencidas, como afirma: “então essas 

divergências de Pareceres de Procuradores, isso dificultou sobremaneira a 

consolidação do projeto. Mas, a gente conseguiu ao final, vencer. 

 

 

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) foi responsável pela 

demanda do Curso, embora houvesse a participação, nesse projeto, de estudantes oriundos de 

diferentes estados do país, envolvidos em distintos movimentos e organizações sociais 

envolvidas com o seguimento do campesinato, como a CPT, o Diálogo Nordestino, algumas 

ONG‟s, FETAG, Movimento dos Atingidos por Barragens, Movimentos dos Pequenos 

Agricultores, Casa da Mulher do Nordeste, Casa Familiar Rural e Escola Família Agrícola. 

Sobre a importância da parceria firmada entre os movimentos sociais e a UFPB na 

consolidação do Curso, afirma o Coordenador do Curso, professor Marcos Barros de 

Medeiros durante entrevista concedida (2011): 

 

O começo desse curso nasceu a partir de um histórico anterior, de uma 

experiência já do Campus de Bananeiras com o curso de Magistério. 

Então o nascimento do curso deu-se através da relação que o Campus 

tinha com os movimentos sociais. Em particular com o MST, a princípio 

com o MST, e existiam em Bananeiras dois dirigentes da direção 

nacional do MST que estavam morando aqui e estavam fazendo parte 

dessa coordenação desses cursos de magistério e a partir de então tomou-

se esse diálogo, começou-se a conversar. 

 

Anteriormente a essa experiência, houve em nível de Graduação um passo importante 

expresso pela criação dos cursos de formação técnica de Nível Médio Profissionalizante 
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objetivando a formação de técnicos para atuação no setor produtivo agropecuário, pioneiro no 

Colégio Agrícola Vidal de Negreiros, localizado no município de Bananeiras. Esse foi um 

importante processo que se deu como pré-requisito para uma formação mais ampliada do 

nível de Graduação:  

Acreditamos que a integração entre o profissional técnico e o professor 

graduado em Ciências Agrárias, os quais atuarão em conjunto nos 

assentamentos, serão ampliados os resultados do processo de formação 

básica dos assentados e o desenvolvimento sustentável dos assentamentos 

rurais (UFPB, 2003). 

 

 

Ao demonstrar identidade com as questões sociais e políticas dos movimentos sociais, 

e visando a formação de professores capacitados com formação pedagógica, política e técnica, 

capazes de atuar como docentes e/ou agentes de pesquisa-desenvolvimento comunitário 

abordando os diferentes aspectos da produção, no campo, o Curso de Ciências Agrárias possui 

uma ambigüidade que é a formação de profissionais das Ciências Agrárias e, 

simultaneamente, a formação pedagógica por se tratar de um curso de Licenciatura.  

Segundo a resolução do Curso,  

 

essa formação é necessária para o pleno exercício da profissão, 

garantindo-lhe um desenvolvimento profissional pautado em ações 

comprometidas com a melhoria da qualidade de ensino nos diferentes 

níveis da educação, articulação com as atividades de pesquisa, ensino e 

extensão, competência técnica e a abordagem da ética e da 

responsabilidade social e ambiental (UFPB, 2003).  

 

 

Portanto a composição curricular do Curso compreende na sua estrutura três 

componentes básicos: 1- componentes curriculares obrigatórios; 2- componentes curriculares 

obrigatórios complementares (específicos para o curso), e 3- componentes curriculares 

optativos (ANEXO E). 

Nos componentes curriculares obrigatórios são contemplados conteúdos básicos 

comuns aos cursos das Licenciaturas das Ciências Agrárias, ou seja, conteúdos básicos 

profissionais subdivididos em Conteúdos de Formação Geral e Conteúdos Básicos de 

Formação Pedagógica, conforme foram definidos conjuntamente com outros cursos de 

Licenciatura em Ciências Agrárias e Fóruns de discussão da Associação Brasileira de 

Educação Agrícola Superior (ABEAS), Associação Nacional pela Formação dos Profissionais 

da Educação (ANFOPE) e Pró Reitoria de Graduação (PRG).  

http://anfope.spaceblog.com.br/
http://anfope.spaceblog.com.br/
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A proposta do Curso tem como objetivo atingir o educando como sendo um todo de 

uma perspectiva didático-pedagógica, adotando-se uma proposta profissional e uma política 

comprometida com as transformações sociais e educacionais, superando alguns obstáculos. 

Sua estruturação partiu de um diagnóstico vivenciado nos cursos de Nível Médio e Técnico 

Profissionalizante, através de diversas fontes de informações: literatura das Ciências Agrárias, 

educação profissional, manifestação e reivindicação das comunidades rurais, entidades 

representantes de camponeses, dentre outros.   

Como um dos fundamentos da Educação do campo, o Curso de Licenciatura em 

Ciências Agrárias preconiza o regime da Pedagogia da Alternância como forma de promover 

a integração entre o conhecimento científico e os saberes locais, sendo divido em duas etapas 

que compreende o Tempo Escola, também denominado por alguns professores como Tempo 

Acadêmico, e Tempo Comunidade. As disciplinas são desenvolvidas com uma carga horária 

se 2.165 horas/aula do Curso no Tempo Escola, e 805 horas/aula no Tempo Comunidade, 

distribuídas em 07 etapas, de 115 horas para os estudantes. 

 

 

4.3   Avanços e impasses da efetivação da Educação do Campo nos cursos de História, 

Pedagogia e Ciências Agrárias do PRONERA/UFPB:  

 

 

Um ponto em comum dos cursos do PRONERA na UFPB foi a busca de superação 

dos muitos entraves que eles tiveram que superar durante todo o processo de efetivação. As 

limitações e impasses ocorreram em diferentes dimensões desde as questões burocráticas, de 

repasse de recursos, dificuldades de aprovação nas instâncias deliberativas, mudanças no 

currículo, falta de professores, o envolvimento político de pessoas, os preconceitos, dentre 

outros. 

Não obstante os entraves, vários aspectos são considerados positivos os quais 

sinalizam avanços que vão repercutir na ocupação no espaço da universidade, na formação de 

professores para militância social e, na inovação de questões metodológicas como a dinâmica 

da pedagogia da alternância. Essas mudanças são possibilidades que partem dos limites 

existentes, mas que apontam também, para alternativas de mudanças. 

 

 

4.3.1 A ocupação no espaço da universidade 
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Como já sinalizado, para educação do campo e os camponeses ocuparem a 

universidade foi um processo conflituoso e dificil. Desde aprovar os cursos até encontrar 

professores para lecionar as disciplinas, como ressaltam os coordenadores dos cursos. O  

coordenador do curso de Ciências Agrárias, Marcos Barros de Medeiros (2010), durante 

entrevista concedida para esta pesquisa, trâmites dos processos e do desconhecimento sobre 

os projetos: 

 

Para chegar até essas etapas eles (os projetos) sofreram incompreensões, 

processos paravam, pareceres equivocados... As pessoas que estavam 

fazendo a leitura não tinham uma idéia da vivência do que estava 

acontecendo no curso e acabavam centralizando de uma forma muito 

seca, nua e crua em cima do que estava ali escrito. 

 

 

Outro contratempo encontrado que dificulta e atrasa a execução dos cursos foi o 

repasse de recursos por parte do INCRA, como ressalta a coordenadora do Curso de 

Pedagogia, Maria do Socorro Xavier Batista (2011):  

 

Muitas questões dos recursos financeiros também dificultam aqui na 

Universidade porque o dinheiro chega tarde, a gente não tem condições, 

faz a licitação da compra dos materiais, atrasa, a Universidade quase todo 

ano devolve o dinheiro porque não consegue comprar a tempo os 

materiais porque os recursos chegam tarde demais. 

 

 

Os preconceitos contra os estudantes e militantes dos movimentos sociais 

dificultaram a presença dos estudantes na universidade e foi um grande desafio por eles 

vividos. Isso porque os demais estudantes não reconheciame os camponeses como sujeitos de 

direitos iguais a eles. achavam que eles não o direito de ocupar todos os espaços da 

Universidade. A fala do coordenador do curso de História relata bem essa questão:  

 

A gente enfrentou muito preconceito, muitas incompreensões. Foi uma 

coisa pesada, nós chegamos até a temer pela segurança de alguns 

militantes. Tivemos muito preconceito, expressões do tipo assim: por que 

esse pessoal quer assistir aula numa sala com ar condicionado? Eles não 

vivem debaixo de uma lona preta acampados? Pra quê? Eles agora 

querem o luxo aqui da universidade? Por que esse pessoal tem direito a 

almoçar aqui nessa universidade? (COSTA, 2010). 

 

 

    Essa fala expressa as contradições de classe, o preconceito que historicamente a 

sociedade brasileira tem com os povos do campo, como os camponeses não tivessem os 

mesmos direitos que os estudantes regulares.  
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Apesar de todas as contradições, os coordenadores dos cursos expressaram de forma 

positiva as mudanças desencadeadas tanto para a UFPB como para todos os sujeitos que 

participaram e participam do processo. Expressaram que a Universidade, embora com toda a 

sua expressão elitista abriu as portas para a inclusão os camponeses, para os filhos do povo, 

muito embora que pelas pressões dos movimentos sociais.  

Jonas Duarte Costa (2010) relata que foi fundamental a luta dos movimentos nesse 

processo de inclusão: “essas pessoas jamais entrariam na universidade pelo processo 

convencional de ingresso que nós temos aqui... é um processo extremamente cruel contra os 

pobres, contra os excluídos socialmente”.  

Os cursos do forçaram a universidade repensar-se, a abrir-se para o povo, para  

responder as necessidades das populações mais pobres do país, a dialogar com sujeitos desse 

processo histórico. Foram os cursos do PRONERA que trouxeram essa nova visão como 

reflete o coordenador do curso de História, Jonas Duarte Costa (2010):  

 

Nós somos a negação do projeto hegemônico... nós construímos uma 

contra-hegemonia...e hoje quando você escuta os reitores, os dirigentes 

falando... já falam que uma  universidade tem de ter compromisso com as 

transformações, tem que mudar, tem que tá sempre no campo da 

criticidade, da criatividade.... Esses cursos tiveram um papel importante 

nisso aí. 

 

 

Essas mudanças no interior da Universidade são resultados da ação dos movimentos 

que levaram a Universidade a assumir um compromisso com as demandas das populações 

historicamente excluídas que encontraram eco no comprometimento político de professores, 

fato que repercutiu em ações de ensino, pesquisa e extensão que passam a ter o campo como 

objeto, como se pode destacar na fala da coordenadora do curso de Pedagogia, Maria do 

Socorro Xavier Batista (2011):  

 

Realmente eles provocaram a Universidade para dizer: “Olha, o campo, 

ele está aqui, o campo precisa da Universidade, nós temos também 

direitos”, que isso é uma coisa importante, saber que eles estão aqui como 

resultado das lutas dos movimentos sociais e isso é uma coisa que torna 

também esse curso diferente. Eu acho que eles provocaram a 

Universidade para se preocupar com o campo, projetos de extensão que 

foram criados, vários professores começaram a se envolver com o curso, 

aí começaram a desenvolver projetos sobre as questões do campo, 

pesquisa e extensão, então, eu acho que eles têm trazido também 

contribuições para que a Universidade passar a se preocupar mais com a 

questão rural. 
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   A experiência que a universidade passou com as primeiras turmas e vem passando se 

trata de um momento privilegiado na história das lutas e de conquistas dos camponeses pelo 

direito à educação. Do ponto de vista dos movimentos ocuparem um espaço que sempre lhes 

foi negado e da Universidade se repensar e de se comprometer com aqueles segmentos da 

população com os quais ela tem uma dívida histórica. Como afirma o coordenador Jonas 

Duarte (2010):  

A gente que achava que os movimentos sociais iam ficar eternamente 

agradecidos a universidade, houve que a universidade também agradece essa 

oportunidade muito interessante de ver a universidade viva, atuando na 

sociedade brasileira com posições na sociedade brasileira. 

 

 

 

4.3.2 Formar educadores para uma intencionalidade formativa particular 

 

Formar educadores jovens e adultos oriundos do campo com a preocupação de 

valorizar suas culturas, saberes, modos de produção e de viver é um desafio para os cursos de 

formação que têm essas especificidades e para todos que estão envolvidos em seu processo, 

pois são cursos que estão fora da programação regular das universidades, que adotam 

concepções de educação e de metodologia diferente, suas dinâmicas de tempos e espaços 

educativos tambem são diferenciadas. 

Os desafios já se apresentam na composição dos Projetos Pedagógicos, pelo 

desconhecimento dos procedimentos metodológicos, especialmente com a metodologia da 

alternância que faz parte da concepção dos princípios da educação do campo e que não faz 

parte da educação tradicional experimentada na universidade, como podemos perceber na 

entrevista concedida pela coordenadora do curso de Pedagogia, Batista (2011):  

 

Nós fomos montando nosso projeto político pedagógico, e a dificuldade 

para nós, era tentar adequar os princípios da educação do campo, 

especialmente com a questão da metodologia, com a pedagogia da 

alternância que para mim era uma coisa totalmente desconhecida. 

 

 

A questão do vínculo com os sujeitos e sua participação ativa, e a preocupação com a 

realidade desses sujeitos que são parte do processo educativo fez com que fossem criadas 

disciplinas específicas na construção do projeto do Curso de Pedagogia, conforme relata a 

coordenadora (2011): 
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Disciplinas como Fundamentos Sócio-Históricos da Educação do Campo 

(disciplina criada especificamente para este curso, que vai justamente 

introduzir uma discussão sobre os princípios teóricos, filosóficos, 

metodológicos, pedagógicos da educação do campo); Educação e 

Desenvolvimento Sustentável; Tópicos em Educação do Campo; Pesquisa 

e Práticas Educativas I, II e III; Projeto de Pesquisa e Extensão I e II. 

Outras disciplinas como Educação em Movimentos Sociais, Educação 

Popular, Teoria e Prática da Educação Popular, Educação de Jovens e 

Adultos, que teve três disciplinas voltadas para a educação de jovens e 

adultos em função da área de aprofundamento, todas elas contribuíram, 

desenvolveram os seus conteúdos, relacionando com a questão do campo. 

 

 

No Curso de Pedagogia do PRONERA constavam disciplinas comuns ao curso 

regular de Pedagogia do Centro de Educação tais como: de fundamentos sociológicos, 

filosóficos, psicológicos, históricos e de formação pedagógica e de política educacional, mas a 

presença dos alunos do campo fez o diferencial também nessas disciplinas, como afirma a 

Coordenadora do curso (2011).  

 

Apesar das outras disciplinas serem iguais ou semelhantes às disciplinas 

do curso regular de Pedagogia, o foco acabava sendo sempre no campo 

pela presença dos alunos, pela discussão, pela problematização trazidas 

por eles. Isso foi chamando a atenção de todos os professores que se 

envolveram com o curso, porque a maioria deles também não tinha 

conhecimento da realidade do campo, mas, a problematização trazida 

pelos alunos fez com que as disciplinas deles também abordassem a 

realidade do campo. 

 

Essa questão também foi abordada pelo Coordenador do curso de Ciências Agrárias 

(2010) quando enfatiza que “o PPP do curso se ajustou à turma, à medida que os próprios 

professores começaram a ter os contatos com os alunos, os conteúdos começaram a ser 

redefinidos, uma vez que o projeto pedagógico havia internalizado um projeto pré-existente e 

que, portanto, ele era desvinculado desse tema”.  

No Curso de Ciencias Agrárias foram os alunos e professores convidados ligados aos 

movimentos sociais e à Educação do Campo que inseriram a essa perspectiva educacional 

como enfatiza o Coordenador do Curso, Marcos Barros de Medeiros (2010):  

 

A gente também não tinha nenhuma percepção do que era essa educação 

do campo, com o advento do curso nós passamos a conviver com os 

professores ligados ao campo da educação do campo através de 

encontros, através de reuniões, seminários, congresso nacional, tivemos 

acesso a toda a leitura, a todos os textos produzidos, e a gente comprou 

esse material, chegamos a distribuir com todos os alunos da turma, os 

professores também tiveram acesso a esse material, e passou a ter um 

pouco de diálogo sobre o tema.  
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Essa informação de Medeiros expressa como os movimentos sociais contribuem para 

a formação docente que atenda às necessidades específicas da realidade do campo.  

Em Arroyo (2010, p. 13) “essas experiências de formação que vêm dos movimentos 

sociais especificamente do campo contrapõem-se a essas tendências e a esses perfis de 

formação docente, neutros, descontextualizados”. Para o autor (ib idem, 2010, p. 13), a 

formação compreendia na relação de engajamento social e coletivo com os objetivos da luta 

do movimento social difere da formação de muitos professores que atuam nas escolas 

classificadas como rurais que “não são formados nas especificidades da realidade do campo, 

suas formas de produção camponesa e de sociabilidade, cultura e identidades. Desconhecem a 

dinâmica econômica, social, política, cultural e de lutas nos campos”.  

Os movimentos defendem a necessidade de formar militantes e educadores(as) 

docentes fundamentados  nas pedagogias dos movimentos com enraizamento nas identidades, 

lutas, culturas do campo. Os cursos devem partir desse diferencial, conforme afirma Jonas 

Duarte Costa (2010), ao se referir ao Curso de História: 

 

Veja, esse curso tem uma característica nova do ponto de vista do método 

como ele é construído e tem uma característica política importantíssima. 

Do ponto de vista da construção metodológica do curso, ele não é um 

curso que a universidade oferece à sociedade, solto, à  uma sociedade 

dispersa. Não! Ele é um curso que é construído a partir de uma demanda 

concreta dos movimentos sociais, que são os nossos principais parceiros, 

e, o curso que tem o financiamento do INCRA nosso parceiro, e que a 

universidade se envolve nesse tripé. Então veja, ele é uma construção de 

parceiros, todo com objetivos bem definidos, bem delineados. 

  

 
O fato é que os Cursos analisados constituem-se como espaços de formação 

específica de educadores, definindo, assim, uma intencionalidade formativa particular, apesar 

de que nem todos os professores formadores tinham conhecimento ou proximidade com as 

questões do campo.  

Nos referidos cursos foram vivenciados espaços de diálogo que tiveram um papel 

importante na troca de conhecimentos e saberes entre professores e estudantes, o que 

possibilitou a todos os envolvidos uma aprendizagem, um crescimento mútuo, um repensar os 

conhecimentos científicos a partir da reflexão trazida pela voz dos educandos, suas realidades, 

seus saberes foram refletidas à luz dos conhecimentos cientificos e vice versa, os 

conhecimentos cientificos foram repensados à luz da prática problematizada pelos estudantes, 

como afirma a coordenadora do Curso de Pedagogia (2011): esse é um diferencial “que faz 
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com que tanto nós professores, como eles, aprendamos muito mais, porque nós aprendemos 

com eles a experiência que trazem da realidade do campo, e eles aprendem conosco o 

conhecimento, a provocação com os conhecimentos que levamos até eles”.  

Esse novo formato de curso de formação docente tem proporcionado aos professores 

desses cursos valiosos momentos para que repensem e reavaliem suas práticas ao lidarem com 

um público que está disposto a participar da construção do processo de sua própria formação. 

Ao tempo em que os estudantes passam a olhar com novos olhares suas experiencias da vida 

no campo. Isso é algo novo para o próprio contexto universitário. 

 

4.3.3 A relação teoria e prática na dinâmica da Alternância  

 

Com a tentativa de se coadunar com as proposições do PRONERA as três 

experiências desenvolvidas pela UFPB apresentam em seus projetos uma proposta de 

Pedagogia da Alternância que prevê a realização da aprendizagem em duas temporalidades e 

espaços: os períodos presenciais - Tempo Escola - vivenciados na Universidade Federal da 

Paraíba e trabalhos da Prática Curricular nos Assentamentos – Tempo Comunidade, 

caracterizando-se esses espaços de formação realizados em tempos de estudos teóricos e 

práticos. A formação promovida tem como fundamento básico a perspectiva de poder 

construir uma prática de educação que se comprometa socialmente com os trabalhadores dos 

assentamentos em áreas de reforma agrária possibilitando-lhes construir, com autonomia, um 

novo tipo de experiência educativa e consolidar a educação do campo.  

A proposta pedagógica da Alternância, muito além do que idas e vindas da 

comunidade para a escola e da escola para a comunidade, se caracteriza por proporcionar a 

busca pela socialização do saber, a valorização da cultura popular, bem como o diálogo para 

um aprofundamento científico e aprimoramento desses saberes em vista da transformação do 

meio.  

Como sendo uma das formas de materializar a Educação do Campo, as propostas dos 

Cursos alertam que a formação a ser promovida nessa base metodológica tem como 

fundamento básico a perspectiva de poder construir uma prática de educação que se 

comprometa socialmente com os trabalhadores dos assentamentos em áreas de reforma 

agrária possibilitando-lhes construir, com autonomia, um novo tipo de experiência educativa e 

consolidar a educação do campo. 
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A alternância não significa apenas um alternar físico, um tempo na escola 

separado por um tempo em casa. (...) Este ir e vir deve representar algo 

mais profundo, está baseado em princípios fundamentais, em crenças de 

que a vida ensina mais do que a escola; que se aprende também na 

família, a partir da experiência do trabalho, da participação na 

comunidade, nas lutas, nas organizações, nos movimentos sociais, etc. Se 

o mundo nos ensina, talvez, ensina mais que a escola, cabe à escola se 

tornar um centro de organização, de articulação, de planejamento de uma 

série de atividades, unindo o que se aprende na vida com o que se 

aprende na escola. A Pedagogia da Alternância utiliza um método de 

aprendizagem que parte da prática para a teoria (RIBEIRO, BEGNAMI E 

BARBOSA, 2002, p. 21).  

 

 

A Alternância enquanto estratégia pedagógica dos Cursos propõe a formação integral 

dos sujeitos do campo no aspecto intelectual e profissional, de modo que o indivíduo aprenda 

a ser sujeito e cidadão e possa agir com autonomia estabelecendo relações entre sujeito, escola 

e comunidade, numa integração entre o conhecimento, a experiência, a prática, a convivência 

com a humanidade e com a natureza. É, portanto, uma educação alternativa que não fica 

restrita ao saber formal, é mais abrangente que a proposta de escolarização regular. 

A relação teoria e prática, proporcionada nos Cursos pela metodologia da alternância, 

vieram trazer o desafio de estabelecer uma relação dos conhecimentos acadêmicos com a vida 

cotidiana dos estudantes oriundos de assentamentos rurais, possibilitando-os conciliarem os 

estudos com a sua vida profissional e com o desenvolvimento de suas comunidades. 

Aspirando a formação integral dos alunos, numa visão interdisciplinar, essa relação como 

princípio metodológico possibilita a formação científica, pedagógica e humana. Trilhando 

essa perspectiva todos os Cursos do PRONERA/UFPB, adotam essa metodologia em seus 

Projetos Político-Pedagógicos: 

O Curso de Pedagogia expõe: 

 
Embasado numa concepção que tem como princípio a indissociabilidade 

entre teoria e prática, (...) adota uma pedagogia da alternância que se 

efetiva num currículo que se executa a partir de um tempo-escola e um 

tempo-comunidade em que se propicia o contato direto com a realidade 

do aluno, o campo, para o pensar, repensar e transformar a realidade 

(UFPB, 2007). 

 

 

Essa proposição de alternância enquanto estratégia pedagógica do Curso de 

Pedagogia, 

 
Favorecerá o aluno a compreender e enfrentar o mundo do trabalho, 

construindo sua consciência política e social. Irá buscar na prática/estágio 

subsídios para reorganização e reconstrução técnico-pedagógica, numa 

postura dialética. Os momentos presenciais de teoria, prática e estágio 
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darão suporte pedagógico para os alunos consolidarem o processo de 

ensino-aprendizagem da sua formação (UFPB, 2007). 

 

 

Para o Curso de Ciências Agrárias o entendimento da pedagogia da alternância se 

preocupa em estabelecer uma relação entre a contribuição das ciências naturais e outras áreas 

do saber tendo sua importância na formação de um profissional que busque ferramentas 

metodológicas e transformadoras desta realidade. 

 
Para fins de ação estamos propondo a política pedagógica de alternância 

estabelecendo-se uma relação de causa e de efeito, com específicas 

características da formação e seus reflexos no dia-a-dia profissional. Uma 

formação calcada na leitura apenas de manuais e apostilas, não há 

confrontação de experiência e saberes. Isto contribui para uma formação 

acrítica e pouco criativa. Diferente da dinâmica de alternância que 

potencializa oportunidade a partir do conhecimento educacional rural, em 

que todos intervêm como protagonista no processo educativo (UFPB, 

2004). 

 

 

O Curso de História em seu referencial teórico-metodológico não trata com detalhes 

o que vem a ser a Pedagogia da Alternância, mas apresenta em organização curricular que 

essa metodologia em alternância é fundamental para uma formação que tenha como 

“fundamento básico a perspectiva de poder construir uma prática de educação que se 

comprometa socialmente com os trabalhadores dos assentamentos em áreas de reforma 

agrária”, já que os possibilita construir, com autonomia, um novo tipo de experiência 

educativa com vistas a consolidar a educação do campo. Desse modo, a oferta do Curso se 

apresenta na modalidade seqüencial, com períodos alternados de tempo-escola e tempo 

comunidade.  

Para tanto, a proposta aponta como um dos seus objetivos a formação de 

professores/pesquisadores em História tendo como perspectiva um referencial teórico-

metodológico interdisciplinar e investigativo, desenvolvendo saberes históricos a partir das 

questões vividas na prática cotidiana dos educandos. O professor licenciado em História deve 

ter uma visão crítica sobre o processo e seu resultado, ou seja, não deve apenas dominar o 

conteúdo, mas também saber como a história é produzida e para isso torna-se necessário 

associar o ensino à pesquisa. 

 

Esta compreensão baseia-se na certeza da necessidade de superação da 

dicotomia ensino-pesquisa, pois, em História o que existe é a produção do 

conhecimento, que se processa de forma diferenciada nos diferentes 

níveis. Assim, o professor deve também estar apto para a pesquisa, deve 

produzir conhecimento e não apenas repassar o que já está sistematizado. 
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Para tanto, o professor de História deve não apenas dominar o conteúdo, 

mas também saber como a História é produzida e ter uma visão crítica 

sobre o processo e seu resultado (UFPB, 2004). 

 

 

O Curso de Ciências Agrárias adotou um projeto pedagógico pré-existente por isso 

sua estrutura curricular não contempla disciplinas voltadas para a discussão da realidade do 

público ao qual se destina o PRONERA, mas na dinâmica das aulas as problemáticas 

discutidas pelos estudantes redimencionava os conteúdos. O coordenador relata que o projeto 

do curso internalizou um e que, portanto, ele era desvinculado desse tema: 

 

Então quando a gente montou o projeto pedagógico o curso não teve uma 

preocupação de falar um pouco sobre a alternância, sobre a metodologia 

de como seria a oferta das disciplinas, né..., aquela coisa toda, e... os 

conteúdos das disciplinas eles foram se adequando à medida em que 

foram sendo executadas (MEDEIROS, 2010).  

 

 

Essa fragilidade no currículo de Ciencias Agrárias contribuiu para a criação de um 

processo de formação paralelo, ou “currículo paralelo” promovido pelos movimentos sociais, 

no qual enfatizou-se a origem dos alunos, sua historicidade, pois muitos dos alunos faziam 

parte da militância política em diversos movimentos sociais, assim como explica o 

coordenador: “a gente conseguiu adequar através de um processo formativo paralelo. Então a 

gente teve além de um processo formativo normal um processo de formação simultâneo, de 

formação política, de organicidade, assim que de certa forma amenizou as diferenças 

existentes no PPP”.  

No caso do Curso de História, a proposta curricular é semelhante ao curso regular 

diferenciando-se apenas na inserção da Pedagogia da Alternância, conforme prevê o Manual 

de Operações do PRONERA. A especificidade do Curso está na presença dos educandos 

camponeses ligados aos movimentos sociais do campo, o que deu um novo desenho para o 

perfil do licenciado em História. O coordenador relata que na época o Departamento de 

História estava alterando o projeto político-pedagógico do curso de História, por isso 

adotaram o mesmo PPP. Em termos de disciplinas e de conteúdo, em nada foi alterado em 

relação ao Curso de História regular.  

Para o coordenador Costa (2010), o que diferencia são as ações que os alunos 

desenvolvem no próprio Movimento, que por si só é pedagógico, é a idéia que a educação está 

sempre em movimento, está sempre na luta, que o militante social ele é um sujeito que 
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aprende, que tem conhecimento, que a produção de conhecimento não é algo que você vai lá e 

busca num livro, como afirma: 

 

A Educação do Campo está além do currículo, é o que você produz nas 

relações sociais e na militância política... o militante político aí é bastante 

valorizado... o militante político em movimento de luta, em movimento 

permanente de transformação da sociedade. Isso também é um elemento 

fundante desse processo de construção de Educação do Campo, que 

digamos o que a gente incorporou no curso. Então, o currículo pode ser o 

mesmo, até é o mesmo, igual de A a Z, no entanto o processo de 

construção, a relação pedagógica, a construção pedagógica do curso se dá 

baseado nesse grande processo, que isso é uma coisa em permanente 

construção, em permanente e infinita construção teórica e pedagógica. 

 

 

O coordenador revela que apesar dessa lacuna no projeto pedagógico do Curso 

(durante a realização da primeira turma) os alunos vivenciaram diversas atividades 

acadêmicas como cursos e seminários que buscavam discutir a questão agrária nacional e a 

luta por reforma agrária, os movimentos sociais e as lutas pelos direitos dos camponeses. 

Muitas atividades extras foram realizadas: 

 
Fizemos o I Seminário Internacional de Integração da America Latina, 

trouxemos aqui dirigentes bolivianos, venezuelanos, equatorianos, 

cubanos, discutindo a América Latina, todo esse processo que está 

acontecendo na America Latina. Trouxemos dirigentes dos movimentos 

sociais para dar aula, para dar palestras aos alunos [...]. Trouxemos 

professores de outras universidades que tem amizades com os 

movimentos sociais. Então, embora nosso Tempo Escola seja bastante 

intensivo nós tivemos oportunidade de realizar muitas atividades extra-

sala de aula, místicas pra a Universidade, aqui se comemorou coisa que 

essa universidade nunca pensou (eu acho!) ... aqui se registrou o 

aniversário da morte de Che Guevara, o 8 de outubro, se comemorou o 

dia do camponês, o dia de luta pela reforma agrária. A Universidade 

viveu isso intensamente (COSTA, 2010).  

 

 

O coordenador afirma que projetos como esses revelam o compromisso que os 

movimentos assumiram com a sociedade com projeto de educação emancipadora.  Para ele, 

esses projetos de cursos superiores irrompem na realidade de uma direção antagônica ao 

projeto oficial do setor neoliberal, “irrompem levando a universidade a assumir compromissos 

sociais, a se comprometer, por exemplo, na luta pela terra no Brasil, com o desenvolvimento 

de uma consciência crítica, com um projeto de uma educação para o povo” (COSTA, 2010) 

Essa dinâmica é percebida pelos Coordenadores dos cursos analisados como riqueza, 

uma novidade para a universidade, para os professores e para os próprios estudantes. Mas, 
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esses Coordenadores enxergam isso como um processo que ainda precisa estabelecer, de fato, 

o que vem a ser essa pedagogia da alternância, já que ela não se faz apenas pelas idas e vindas 

nas comunidades.  

Na entrevista a Coordenadora do curso de Pedagogia (2011) retrata os limites e os 

avanços das experiências da alternância: 

 

Por que ela supõe um período de carga horária das disciplinas com 

atividades que são realizadas nas comunidades, e isso é uma riqueza 

muito grande, porque nós temos assistido o resultado dos trabalhos que os 

alunos desenvolvem na comunidade, e isso tem apresentado uma 

diversidade de atividades que eles vêm desenvolvendo na comunidade 

que mostra a dinâmica, mostra a importância que esse curso tem para as 

comunidades de onde esses alunos vêm, mas, por outro lado por não 

termos ainda essa experiência da pedagogia da alternância, nós temos 

dificuldades de incorporar esse período ao conjunto das dinâmicas das 

aulas propriamente ditas. [...] Nós não conseguimos realizar um estudo 

interdisciplinar, a organização acadêmica da Universidade toda dividida 

em disciplinas dificulta muito o trabalho interdisciplinar, e o trabalho da 

pedagogia da alternância supõe o trabalho interdisciplinar então a gente 

tem dificuldade de fazer, o que a gente ta fazendo na verdade é um 

arranjo, pois o curso tem uma dinâmica de dois tempos, o tempo de aula 

aqui na Universidade e o tempo de atividades nas comunidades, que fica 

mais a teoria aqui na Universidade e a prática na comunidade, então a 

gente ta tentando fazer uma integração entre teoria e prática, mas a gente 

está tendo muita dificuldade de efetivar isso na prática. 

 

 

Outro aspecto que merece ser destacado é o compromisso politico dos estudantes, 

eles representam suas comunidades, na universidade eles representam um coletivo, pois eles 

são indicados pelos movimentos e pela comunidade para participarem do curso, como 

podemos evidenciar no depoimento da coordenadora do Curso de Pedagogia (2011): “eles 

vêm pra cá com certo compromisso com a comunidade, então eles se sentem responsáveis, 

eles tem o compromisso com a comunidade ao retornar, então eles são mais compromissados 

com o curso”.  

Esse compromisso tambem se reflete nas atividades desenvolvidas nas áreas de 

assentamentos rurais onde residem os estudantes durante o Tempo Comunidade, elas partiam 

de temas que emergiam das suas realidades, de “situações-problemas”, como coloca o 

coordenador do Curso de Ciências Agrárias, Marcos Barros de Medeiros (2010):  

 

E aí os estudantes trabalharam nesses temas, né?, que eram diagnósticos 

com problemas do assentamento, planos de desenvolvimento, eram 

projetos disso e daquilo outro, então eles conseguiram trazer uma 

diversidade de temas muito interessantes e que com certeza trouxeram 
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alguma contribuição, algum efeito, porque geralmente a gente partiu de 

uma metodologia muito parecida com o que a gente fez no curso de 

Residência Agrária que é aquela metodologia que um aluno parte da sua 

vivência, e,  como ele já tinha uma vivência, um diagnóstico da realidade 

sócio-econômica do assentamento, produzia um levantamento dos 

problemas, dos avanços, das fragilidades e potencialidades e a partir de 

então eles escolhiam um ponto de estrangulamento e a partir dele podiam 

intervir, produzir uma proposta e essa proposta poderia ser utilizada como 

um instrumento de solução.  

 

 

Um desafio, que também pode se constituir como alternativa é a idéia que esse 

conhecimento que os estudantes estão adquirindo no curso possam levar para os professores 

nas escolas para ver se sensibilizam a todos a modificarem um pouco a sua concepção de 

educação, dentro dessas escolas, e especialmente nas escolas dos assentamentos rurais.  

A formação desse educador nessas experiências, assim como a economia camponesa 

e seu modo de vida peculiar são interligados ao ambiente que os circunda, aponta para uma 

concepção de escola que não é vista como uma entidade fechada em si mesma, alheia à 

dinâmica social, mas inserida, marcada, fazendo parte, tendo sua função nessa dinâmica como 

mostra Arroyo (2010, p. 14),  

 
Uma das ênfases na formação será posta a partir de uma visão da escola e 

da docência, contextualizadas a partir do estudo da dinâmica tensa e 

complexa do contexto social do campo, das tensões econômicas, sociais, 

políticas, culturais que marcam a escola e, sobretudo, dos seus sujeitos, 

mestres, alunos, famílias, comunidades. Conhecer essas realidades, 

formar nas capacidades, artes e sensibilidades sociais para conhecê-las, 

pesquisá-las, teorizá-las, para nelas intervir, passa a ser central nos perfis 

de docentes-educadores a serem formados. 

 

 

Portanto, a alternância, integrando conhecimento técnico-científico e saber popular, 

parte da prática dos estudantes, problematizando o processo de Educação do Campo. Para 

tanto, dinamiza uma prática pedagógica que tem no diálogo um pressuposto fundamental. A 

comunicação horizontal entre os diferentes sujeitos envolvidos no processo educativo supõe o 

cultivo da solidariedade, da reciprocidade e da participação ativa e coletiva.  

Nesse sentido, o trabalho em alternância e a Educação do Campo priorizam o ato 

educativo como ato político, se propondo a formar sujeitos autônomos e engajados, cidadãos 

históricos que buscam transformar a realidade numa perspectiva coletiva e solidária.  

É uma nova forma de ensinar pessoas que ao longo de todo processo histórico teve 

negada a sua identidade, permitindo o resgate de sua cidadania e se configura como uma 
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alternativa educativa que inspira metodologicamente experiências na educação básica, 

profissional e superior. 

Entre pontos e contrapontos, as propostas dos Cursos, apesar de assegurarem a 

relação entre os princípios da alternância e da Educação do Campo, tendo como ponto de 

partida e de chegada os interesses e a realidade dos assentados – respeitando a singularidade 

identitária, numa perspectiva de valorizar os elementos compõem a cultura do homem do 

campo –, observamos disparidades entre a teoria, os conteúdos disciplinares e a prática 

vivenciada pelos educandos. Exemplos postos tanto nos projetos quanto nos discursos dos 

coordenadores. 
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CONSIDERAÇÕES  

 

 

O objetivo central dessa pesquisa foi o de analisar os cursos superiores de formação de 

educadores do PRONERA da UFPB, quais sejam, História, Pedagogia e Ciências Agrárias, 

cujas análises nos permitiram conclusões do quanto é desafiador o processo de 

implementação da concepção de Educação do Campo, no tocante a formação de professores 

para atuar nas escolas do campo.  

No decorrer da pesquisa, analisamos que, como toda experiência ou iniciativa 

inovadora muitos foram os obstáculos e entraves enfrentados no decorrer da implantação dos 

Cursos. Mas que, entre seus pontos e contrapontos, sem dúvida representou uma relativa 

significação para a Universidade, para os Movimentos Sociais e para a Educação do Campo. 

A nossa pesquisa contribuiu, sem dúvida, para a afirmação do compromisso da UFPB 

em desenvolver esforços junto à luta do movimento Por uma Educação do Campo, bem como 

a contribuição para o PRONERA, com suas finalidades e objetivos de contribuir para que as 

populações do campo brasileiro sejam legitimadas e reconhecidas na sua capacidade, não só 

de promover o desenvolvimento sustentável no campo, mas, principalmente, somar esforços 

indispensáveis ao desenvolvimento social, político, educacional, ambiental, cultural e 

econômico do País. 

As sementes da Educação do Campo estão sendo plantadas e aos poucos começamos a 

colher seus frutos, embora árduo seja seu processo de colheita. O Estado da Paraíba e a UFPB 

que vivenciam esse momento, estão possibilitando o andar dos passos na inserção do ideário 

da Educação do Campo, através dos cursos de formação entre outras iniciativas. Entretanto, 

cuidamos para não elevarmos aqui o pensamento de um sentimento de “salvação da pátria” 

trazido pelos cursos, mas apontar que iniciativas como essas já se dão como começo de uma 

nova consciência no desvelar de uma educação crítica comprometida com as transformações 

sociais. 

A discussão sobre os direitos sociais de um projeto de educação voltado para uma 

minoria deve ser posta pelos cursos analisados quando entendemos que, cabe a eles o 

compromisso de abrir o leque de percepções não limitadas à visão político-ideológica, 

hegemônica, da educação, e que, por isso, devem ser carregados dessa visão em suas 

metodologias, conteúdos e estratégias didáticas. Uma educação para os povos do campo que 

precisa ser universalizada e tratada como um direito público, gratuito e de qualidade deve ser 

garantida por meio de políticas públicas, e isso implica no reconhecimento das 
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potencialidades de desenvolvimento do campo, construído, com toda sua especificidade, 

singularidade, mas também com sua diversidade e suas tensões.           

A formação desses educadores engajados com a Educação do Campo nas diferentes 

áreas de Pedagogia, História e Ciências Agrárias representa a promoção de políticas sociais e 

educacionais que integram um projeto de desenvolvimento rural sustentado economicamente, 

ecologicamente e com justiça social, articulado às necessidades e interesses das populações do 

campo.  

Na leitura e análise dos documentos, bem como da análise das entrevistas realizadas 

com os Coordenadores dos Cursos, reconhecemos a existência de falhas e lacunas nos 

Currículos dos Cursos. Concluímos que apesar das consideráveis investidas dos movimentos 

sociais e da sociedade civil organizada no intuito de garantir uma educação apropriada para as 

populações do campo, a universidade, apesar de ser uma Instituição pública, ainda caminha 

segundo as orientações da proposta educacional neoliberal, excluindo, por vezes, os 

seguimentos menos favorecidos da sociedade, especialmente, se considerarmos os povos do 

campo que se mantiveram ao longo de décadas, em situação marginal no contexto de 

sociedade. 

Essa afirmação toma por base a existência de Projetos Pedagógicos 

descontextualizados da realidade dos sujeitos do campo. Portanto, apresentam currículos 

ainda pautados na racionalidade técnica, disciplinas, programas e projetos voltados para a 

agricultura do agronegócio e das políticas neoliberais, cujo objetivo central está permeado 

pela lógica produtivista. 

Um fator de destaque apresentado a partir dos depoimentos similares dos 

Coordenadores nas entrevistas, é que mesmo com essas fragilidades dos currículos, da falta de 

disciplinas relacionadas com temática da Educação do Campo, os professores das disciplinas 

que são iguais às dos cursos regulares procuravam direcionar as dicussões para as questões 

agrárias e camponesas empreendidas pela presença dos estudantes, pelo envolvimento e 

discussão trazida por eles. Esse fato demosntra a peculiaridade desses cursos por estes terem 

como estudantes, o sujeito camponês que reside em assentamentos, que tem toda uma 

experiência, uma cultura no campo, trazendo o Campo para a Universidade.   

Esse confronto que os estudantes estão tendo de suas experiências com o 

conhecimento acrescido nos cursos, vão justamente contribuir para as mudanças que eles 

possam levar para as escolas dos seus respectivos assentamentos. Assim, é que 

compreendemos o compromisso de um educador atuar como transformador de uma 

determinada realidade, pois esta implica no seu engajamento político, de modo que desperte 
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no educando a formação de uma consciência crítica para que ele possa assim atuar na sua 

comunidade.  Nessa proposição é que a formação de docentes na mudança e para mudança é 

fundamental para a construção dessa nova realidade. 

Portanto, em vista da luta de tantas organizações sociais, setores da sociedade civil, e 

instituições governamentais em prol dessa educação, temos visto que formar educadores com 

esse compromisso é uma luta que desafia a universidade, os professores, os estudantes e o 

currículo. No entanto, a concretização desses cursos representa um grande passo dos 

movimentos sociais que vêm lutando pela efetivação dessas políticas para a Educação do 

Campo, uma luta que ganhou mais força a partir da adesão de alguns educadores vinculados a 

diversas instituições de ensino.  

A partir dessas três experiências pode-se dizer que, embora com suas limitações e 

desafios, a efetivação desses cursos representa um caminho aberto à ampliação e à 

concretização de políticas públicas para a Educação do Campo. Isso se constitui num grande 

avanço por parte dos movimentos sociais e para os camponeses assentados da reforma agrária 

no Estado da Paraíba, como em vários estados do Brasil. Esse argumento justifica-se pelo fato 

de na proposta dos referidos cursos serem reconhecidos os direitos dos povos do campo, por 

serem construídas junto aos movimentos sociais e por contribuírem para a ampliação do 

acesso ao conhecimento formal no nível de formação superior, com qualidade e relevância 

social, atrelada à realidade do campo e às suas demandas políticas e sociais.  

Concluímos compartilhando do pensamento de Fernandes e Molina (2005), quando 

destacam que é preciso pensar a Educação do Campo como um novo paradigma que está em 

construção por grupos sociais que a compõem, embora este conceito seja decorrente de uma 

práxis e da análise das diferentes realidades do campo por vários teóricos. Assim sendo, 

qualquer experiência não está isenta de erros e críticas, mas certamente possui uma 

positividade pelo simples fato de existir, uma vez que incorpora quem é excluído do direito 

básico que é a educação.  

Enfatizamos que há a necessidade de aprofundamento nesse estudo a fim de melhor 

investigar sobre o papel da universidade, das demais parcerias envolvidas no PRONERA, das 

políticas públicas para a Educação do Campo e dos movimentos sociais, esse último como um 

dos principais sujeitos alavancadores desse processo. 
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ANEXO A 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRA DE PÓS GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO-PPGE 

 
ROTEIRO DE ENTREVISTA COM COORDENADORES DOS CURSOS 

SUPERIORES DO PRONERA DA UFPB/PEC/MSC 

 

 

PRIMEIRO BLOCO: Origem do curso e o processo de implementação  

1. Quando se deu a necessidade da constituição do Curso na Paraíba e como se iniciou o 

processo de negociação? 

2. De quem foi a iniciativa, movimento ou da universidade? 

3. Como foi a elaboração e a tramitação na universidade? 

4. Houve algum impasse em algumas das instâncias da universidade? Quais as dificuldades 

enfrentadas nesse processo? 

5. Sobre o papel dos parceiros, como se deu o envolvimento de cada um: INCRA, UFPB, e 

Movimento Social? 

6. Em que medida os objetivos de cada parceiro envolvido no convênio repercutiram no 

processo de desenvolvimento do Curso? 

 

SEGUNDO BLOCO: Proposta curricular  

1. A proposta político-pedagógica é diferenciada em relação ao mesmo curso regular? 

2. Em que o Curso tem de diferente em termos de metodologia e conteúdo? Alguma 

disciplina, atividades ou estágio diferenciado? 

3. A proposta curricular inseriu elementos da teoria da Educação do Campo?  

4. O Curso incorporou a Pedagogia da Alternância? 

 

TERCEIRO BLOCO: Atividades desenvolvidas no Curso 

Tempo Escola 

 

1.   Como você avalia o desenvolvimento do Curso no Tempo Escola? 

2.   Foi estabelecida uma relação entre os conteúdos estudados com as questões do campo 

Quais as dificuldades? 

3.   Houve uma troca de conhecimentos entre os conteúdos científicos e os saberes da 

      realidade dos alunos? 

4.   Houve mudanças desencadeadas pelo Curso na universidade? 

Tempo Comunidade 

1.   Como se deu o acompanhamento do Tempo Comunidade? 

2.   Quais são os trabalhos e intervenções que os alunos desenvolveram nas comunidades? 

3. As atividades desenvolvidas no Tempo Comunidade estavam relacionadas com os                 

conteúdos?  

4.   Quais as dificuldades apresentadas pelos alunos e a coordenação? 

  

QUARTO BLOCO: Relação do curso com o Desenvolvimento sustentável 
1.   Qual seu entendimento sobre o que é desenvolvimento sustentável? 

2.   Em que o Curso contribuiu para o desenvolvimento sustentável dos assentamentos? 
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ANEXO B 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

CURSO DE MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Esta pesquisa intitulada FORMAÇÃO SUPERIOR DE EDUCADORES DO 

CAMPO: ANÁLISE DAS PROPOSTAS PEDAGÓGICAS DOS CURSOS DO 

PRONERA DA UFPB, está sendo desenvolvida por Rosa Maria de Jesus Brito, aluna do 

Curso de Mestrado em Educação da Universidade Federal da Paraíba, sob a orientação do (a) 

Prof (a) Dra. Maria do Socorro Xavier Batista. 

 Tem por objetivo geral analisar as propostas pedagógicas dos cursos de formação 

superior do PRONERA/UFPB e sua relação com os fundamentos da Educação do Campo. Os 

objetivos específicos são: 1º) Compreender a Educação Popular do Campo e seu vínculo com 

as propostas pedagógicas dos cursos formação de educadores do PRONERA; 2) Caracterizar 

os Cursos Superiores do PRONERA/UFPB, História, Pedagogia e Ciências Agrárias e 

identificar suas finalidades, objetivos e as suas concepções de educação; 3) Destacar e 

analisar os elementos político-pedagógicos e teórico-metodológicos dos Cursos identificando 

a relação com a concepção de Educação do Campo; 4) Identificar nos projetos suas 

contradições e possibilidades de concretização para a construção e o fortalecimento do projeto 

educativo da Educação do campo. 

 Esse estudo realizado no estado da Paraíba é parte de uma pesquisa no âmbito do 

Observatório da Educação, do Projeto de Pesquisa Edital 01/2008 CAPES/INEP/SECAD, “A 

educação superior no Brasil (2000-2008): uma análise interdisciplinar das políticas para o 

desenvolvimento do campo brasileiro”, iniciado na Paraíba em 2009. Tal projeto busca 

realizar estudos e pesquisas sobre os programas e as políticas públicas de formação em 

Educação Superior desenvolvidas pelas universidades públicas direcionados aos grupos 

sociais rurais, na perspectiva de consolidar a pesquisa em Educação do Campo a partir da 

base de dados do INEP e dos Programas de Pós Graduação das Universidades proponentes, 

contribuindo para formulação de políticas públicas voltadas para a promoção do 

desenvolvimento sustentável de campo.  
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A sua participação na pesquisa é voluntária e, portanto, o (a) senhor (a) não é obrigado 

(a) a fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas pelo Pesquisador 

(a). Caso decida não participar do estudo, ou resolver a qualquer momento desistir do mesmo, 

não sofrerá nenhum dano, nem haverá modificação na assistência que vem recebendo na 

Instituição (quando for o caso).  

Solicito sua permissão para que a entrevista seja gravada como também sua 

autorização para apresentar os resultados deste estudo em eventos da área de educação. Por 

ocasião da publicação dos resultados, seu nome será mantido em sigilo. 

O(s) pesquisador(es) estará(ão) a sua disposição para qualquer esclarecimento que 

considere necessário em qualquer etapa da pesquisa. 

Diante do exposto, declaro que fui devidamente esclarecido (a) e dou o meu 

consentimento para participar da pesquisa e para publicação dos resultados. Estou ciente que 

receberei uma cópia desse documento. 

 

 

______________________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa 

 

 

____________________________________ 

Assinatura do (a) Pesquisador (a) Responsável 

 

 

 

Endereço (residencial) do Pesquisador Responsável: R. Olivério Mavignier de Noronha, 131, 

Altiplano, João Pessoa/PB. Telefone para contato: (83) 8809 8751. Qualquer dúvida, entre em 

contato com o CEP/HULW: 3216.7302 
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ANEXO C 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

COMISSÃO PASTORAL DA TERRA - CPT 

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 

PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO NA REFORMA AGRÁRIA – 

PRONERA 
 

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO  

 

Curso de Licenciatura em Pedagogia - Habilitação em Magistério do 

Ensino Fundamental - anos iniciais, para formação de educadores das 

áreas de reforma agrária, com ênfase na Educação de Jovens e 

Adultos. 
 

Turma Especial Programa Estudante Convênio – Movimentos Sociais do Campo (PEC-MSC) 

 

João Pessoa, Setembro de 2007. 
 

 
 

 
COMPOSIÇÃO E ESTRUTURAÇÃO CURRICULAR 

 

14.1. Ênfases Curriculares 

Ênfases Curriculares 
Carga 

Horária 
h/a 

Tempo 
Escola 

Tempo 
Comunidade 

Fundamentos Sócio-históricos da Educação do Campo 60 h 47 h 13 h 

Fundamentos da Educação de Jovens e Adultos 60 h 47 h 13 h 

Organização e prática da Educação de Jovens e Adultos 60 h 47 h 13 h 

Alfabetização: processos, métodos e práticas 75 h 60 h 15 h 

Educação e Movimentos Sociais 60 h 47 h 13 h 

Totais 315 248 67 

 
 
14.2. Síntese Curricular 

 
Síntese Curricular 

Carga Horária 
h/a 

Tempo 
Escola 

Tempo 
Comuni
dade 

Conteúdos Curriculares de Natureza Científico-Cultural 2.145 1.679 466 

Estágio Supervisionado 480 381 99 

Trabalho de Conclusão de Curso 60 47 13 

    

Ênfase Curricular 315 238 77 

Totais 3.000 2.345 655 
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14.3. Estruturação Curricular 
 
 
1º Período 

Componente Curricular 
Carga  

Horária 
Créditos 

Tempo 
Escola 

Tempo 
Comunidade 

Metodologia do Trabalho Científico 60 h 4 47 h 13 h 

Filosofia da Educação 75 h 5 60 h 15 h 

Sociologia da Educação 75 h 5 60 h 15 h 

Psicologia da Educação 75 h 5 60 h 15 h 

História da Educação 75 h 5 60 h 15 h 

Língua Portuguesa 60 h 4 47 h 13 h 

Sub-Total 420 h 28 334 h 86 h 

 
   2º Período 

Componente Curricular 
Carga  

Horária 
Crédito

s 
Tempo 
Escola 

Tempo  
Comunidade 

Fundamentos Sócio-históricos da Educação do 
Campo 

60 h 4 47 h 13 h 

Política Educacional 60 h 4 47 h 13 h 

Educação, Economia popular Solidária e 
práticas associativas 

60 h 4 47 h 13 h 

Pesquisa e Práticas Educativas I 75 h 5 60 h 15 h 

Seminário I: Realidade Educacional Brasileira  60 h 4 47 h 13 h 

Tópicos Especiais (TEPs) Cultura, Gênero e 
religiosidade 

60 h 4 47 h 13 h 

Sub-Total 375 25 295 h 80 h 

 
3º Período 

Componente Curricular 
Carga 

Horária 
Créditos 

Tempo 
Escola 

Tempo 
Comunida

de 

Fundamentos da Educação e do Ensino 
Fundamental 

60 h 4 47 h 13 h 

Didática 60 h 4 47 h 13 h 

Gestão Educacional 60 h 4 47 h 13 h 

Seminário II: Realidade Educacional Brasileira 
do Campo  

60 h 4 47 h 13 h 

Pesquisa e Prática Educativas II 60 h 4 47 h 13 h 

Projeto de Pesquisa e Extensão I 90 h 6 72 h 18 h 

Educação e Movimentos Sociais 60 h 4 47 h 13 h 

Sub-Total 450 30 354 h 96 h 

 
 

Componentes Curriculares Carga Horária h/a Créditos  

1. Conteúdos/Núcleos Básicos 1620 108 

2. Aprofundamento/Complementar 1590 106 

a) Obrigatórios  930 62 

b) Optativos 300 20 

c) Estudos Integrados Flexíveis 360 24 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 3.210 h/a 3210 214 
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4º Período 

Componente Curricular 
Carga  

Horária 
Créditos 

Tempo 
Escola 

Tempo 
Comunidade 

Currículo e Educação 60 h 4 47 h 13 h 

Planejamento e Avaliação Educacional 60 h 4 47 h 13 h 

Pesquisa e Prática Educativas III 60 h 4  47 h 13  h 

Projeto de Pesquisa e Extensão II 90 h 6 72 h 18 h 

Fundamentos da Educação de Jovens e 
Adultos 

60 h 4 47 h 13 h 

Estágio Supervisionado I 60 h 4 47 h 13 h 

Artes e Educação 60 h 4 47 h 13 h 

Sub-Total 450 30 h 354 h 96 h 

 
5º Período 

Componente Curricular 
Carga 

Horária 
Créditos 

Tempo 
Escola 

Tempo 
Comunidad

e 

Conteúdo e metodologia do Ensino de 
Português 

75 h 5 60 h 15 h 

Organização e prática da Educação de Jovens e 
Adultos 

60 h 4 47 h 13 h 

Organização e prática da Educação Especial 60 h 4 47 h 13 h 

Conteúdo e metodologia do Ensino de História 60 h 4 47 h 13 h 

Conteúdo e metodologia do Ensino de 
Geografia 

60 h 4 47 h 13h 

Estágio Supervisionado II 75 h 5 60 h 15 h 

Tópicos Especiais (TEPs ): Oficinas de Artes e 
educação 

60h 4 4/ h 13h 

Sub-Total 450 30 354h 96 h 

 
 
6º Período 

Componente Curricular 
Carga 

Horária 
Créditos 

Tempo 
Escola 

Tempo 
Comunida

de 

Educação Popular 60 h 4 47 h 13 h 

Conteúdo e Metodologia do Ensino da 
Matemática 

75 h 5 60 h 15 h 

Conteúdo e Metodologia do Ensino de Ciências 60 h 4 47 h 13 h 

Alfabetização: processos, métodos e práticas 75 h 5 60 h 15 h 

Tópicos Especiais (TEPs) Educação do Campo e 
Desenvolvimento Auto-sustentável 

60 h 4 47/ h 13 h 

Estágio Supervisionado III 120 h 8 96 h 24 h 

Sub-Total 450 h 30 354 h 96 h 

 
 
7º Período 

Componente Curricular 
Carga  

Horária 
Créditos 

Tempo 
Escola 

Tempo 
Comunidade 

Educação e Trabalho 60 h 4 47 h 13 h 

Educação Ambiental 60 h 4 47 h 13 h 

Tecnologias Educacionais e Processos 
Inclusivos 

60 h 4 47 h 13 h 
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Teorias e Práticas da Educação Popular 75 h 5 47 h 13 h 

Estágio Supervisionado IV 120 h 8 96 h 24 h 

Sub-Total 375 h 25 297 h 78 h 

 
8º Período 

Componente Curricular 
Carga 

Horária 
Créditos 

Tempo 
Escola 

Tempo 
Comunida

de 

Organização do Trabalho de Conclusão de Curso 60 h 4 47 h 13 h 

Seminário Temático 60 h 4 47 h 13 h 

Estágio Supervisionado V 120 h 8 96 h 24 h 

Sub-Total 240 h 16 190 h 50 h 

TOTAL 3.210 h 214 2.532 678 
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ANEXO D 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 
PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO NA REFORMA AGRÁRIA PRONERA 

 
PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO  

 
 

CURSO DIURNO EM TEMPO INTEGRAL DE LICENCIATURA EM HISTÓRIA PARA 
EDUCADORES DE MOVIMENTOS SOCIAIS DO CAMPO DO BRASIL 

 
 

João Pessoa, julho de 2004. 

 

Anexo 1 da Resolução nº    /2004, doCONSEPE 

  

Matriz Curricular do Curso de Licenciatura Plena em História para Educadores de 

Assentamentos no Brasil 

  

1º Período 

 Código Disciplina CR CHS H.Int. H.Mon. H.Prát. 

HIS Introdução aos Estudos Históricos 04 60 47 13   

HIS Disciplina Optativa 04 60 47 13   

HIS Pré-História 04 60 47 13   

  Total 12 180 141 39   

 

 2º Período      

 Código Disciplina CR CHS H.Int. H.Mon. H.Prát. 

HIS História Antiga I 04 60 47 13   

CE Fundamentos antropo-filosófico da 

Educação  

04 60 47 13   

HIS História da América I 04 60 47 13   

DCS Metodologia I 04 60 47 13   

HIS Disciplina Optativa 04 60 47 13   

CE Optativa pedagógica (vide relação) 04 60 47 13   

  Total 36 360 282 78   
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 3º Período     

Código Disciplina CR CHS H.Int. H.Mon. H.Prát. 

HIS História Antiga II 04 60 47 13   

HIS História Medieval I 04 60 47 13   

HIS Disciplina Optativa  04 60 47 13   

CE Optativa pedagógica (vide relação) 04 60 47 13   

HIS Historiografia Brasileira 04 60 47 13   

CE Fundamentos sócio-histórico da 

Educação 

04 60 47 13   

  Total 36 360 282 78   

 4º Período     

Código Disciplina CR CHS H.Int. H.Mon. H.Prát. 

HIS História Medieval II 04 60 47 13   

HIS História Moderna I 04 60 47 13   

HIS História da América II 04 60 47 13   

HIS História do Brasil I 04 60 47 13   

HIS Disciplina Optativa 04 60 47 13   

CE Fundamentos psicológicos da 

Educação 

04 60 47 13   

HIS Teoria da História I 04 60 47 13   

  Total 28 420 329 91   

5º Período      

Código Disciplina CR CHS H.Int. H.Mon. H.Prát. 

HIS História do Brasil II 04 60 47 13   

HIS História Contemporânea I 04 60 47 13   

CE Estagio Supervisionado de Ensino 13 195 156 39   

HIS História Moderna II 04 60 47 13   

CE Didática 04 60 47 13   

DH Teoria II 04 60 47 13   

  Total 33 495 391 104   

6º Período      

Código Disciplina CR CHS H.Int. H.Mon. H.Prát. 

HIS História Contemporânea II 04 60 47 13   

HIS História do Brasil III 04 60 47 13   

CE Estagio Supervisionado de Ensino 14 210 168 42   

HIS Metodologia II 04 60 47 13   

HIS TCC I 04 60 47 13   

  Total 30 450 356 94   
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7 º Período  

Código Disciplina CR CHS H.Int. H.Mon. H.Prát. 

HIS História da África Contemporânea 04 60 47 13   

HIS História da Paraíba I 04 60 47 13   

HIS História da América III 04 60 47 13   

HIS História do Brasil IV 04 60 47 13   

HIS TCC II 04 60 47 13   

  Total 20 300 235 65   

  

8
o
. Período     

Código Disciplina CR CHS H.Int. H.Mon. H.Prát. 

HIS História do Oriente Contemporâneo 04 60 60     

HIS História da Paraíba II 04 60 60     

HIS Disciplina Optativa 04 60 60     

CE Política e Gestão da Educação 04 60 60     

  Defesa de TCC           

  Formatura           

  Total 16 240 240     
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ANEXO E 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CENTRO DE FORMAÇÃO DE TECNÓLOGOS 

 

 

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO  

Curso de Graduação em Ciências Agrárias com Licenciatura Plena 

(Turma Especial para Assentamentos Rurais) 

  

Bananeiras (PB) 

Novembro/2004 
 

 

 

 

COMPOSIÇÃO CURRICULAR 

 

 

A composição curricular do Curso de CIÊNCIAS AGRÁRIAS (Habilitaçào: 

LICENCIATURA PLENA) compreende na sua estrutura componentes básicos curriculares 

obrigatórios, componentes curriculares obrigatórios complementares (específicos para o 

curso), e componentes curriculares optativos. Os referidos Componentes foram definidos 

conjuntamente com outros cursos de Licenciatura em Ciências Agrárias e Fóruns de discussão 

da ABEAS, ANFOPE e PRG. 

 

Nos conteúdos curriculares obrigatórios serão contemplados aqueles conteúdos básicos 

comuns aos cursos das Licenciaturas no campo das Ciências Agrárias:  

                                              

 

1 - COMPONENTES CURRICULARES OBRIGATÓRIOS (Conteúdos Básicos) – 
Carga Horária: 1.590 horas 

 

DISCIPLINAS Carga 

Horária 

CRÉD. PRÉ-REQ. 

Introdução à Zootecnia 45 03  

Elementos de Matemática 60 04  

Introdução à Fitotecnia 45 03  

Informática 30 02  

Biologia Geral 60 04  

Química Geral 60 04  

Química Orgânica 45 03 Química 

Geral 

Ecologia e Meio Ambiente 30 02  

Introdução à Agroindústria 30 02  
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Bioquímica 60 04 Química 

Orgânica 

Microbiologia de Produtos Agroindustriais 30 02 Biologia Geral 

Redação Técnica (Expessão Gráfica) 30 02  

Anatomia e Fisiologia Animal 60 04 Biologia Geral 

Anatomia e Eco-Fisiologia Vegetal 60 04 Biologia Geral 

Nutrição e Alimentação Animal e Forragicultura 60 04 Anatomia e 

Fisiologia 

Animal 

Metodologia Científica  30 02  

Fertilidade do Solo e Nutrição de Plantas 60 04 Introdução à 

Fitotecnia 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 30 02  

Fundamentos da Educação 60 04  

Psicologia da Educação (Desenvolvimento e 

Aprendizagem) 

60 04 Fundamentos 

da Educação 

Didática 60 04 Matriculado 

em  Psicologia 

da Educação 

Estatística Experimental 60 04 Elementos de 

Matemática 

Aspectos Históricos Legais (Educação Básica e 

Profissionalizante e Superior) 

60 04  

Metodologia Aplicada ao Ensino de Ciências 

Agrárias 

60 04 Didática 

Estágio Curricular Supervisionado I 135 09  

Estágio Curricular Supervisionado II 135 09  

Estágio Curricular Supervisionado III 135 09  

TOTAL 
1.590 106  

 

 

2 – COMPONENTES CURRICULARES COMPLEMENTARES OBRIGATÓRIOS – 
Carga Horária: 780 horas 

DISCIPLINAS Carga 

Horária 

CRÉD. PRÉ-REQ. 

Desenho e Topografia 45 03  

Irrigação e Drenagem 45 03  

Olericultura 30 02  

Fruticultura 60 04  

Culturas Regionais 60 04  

Caprinocultura e Ovinocultura 60 04  

Bovinocultura 60 04  

Suinocultura 45 03  

Conservação de Produtos Agroindustriais 30 02  

Análise e Controle de Qualidade de Alimentos 30 02  
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Tecnologias de Produtos de Origem Animal e 

Vegetal – TPOAV 

45 03  

Administração Rural 30 02  

Economia Rural 30 02  

Zoologia 30 02  

Fitossanidade 60 04  

Criações Alternativas 30 02  

Avicultura 60 04  

Pesquisa Aplicada/Extensão 30 02 Metodologia 

Científica  

TOTAL 
780 52  

 

 

 

3 – COMPONENTES COMPLEMENTARES OPTATIVOS, FLÉXIVEIS E PRÁTICA 
CURRICULAR – Carga Horária Mínima: 600 horas 

 

Conteúdos Carga 

Horária 

CRÉD. PRÉ-

REQ. 

Optativos  
  

Agroecologia e Agricultura Orgânica 60 04  

Fisiologia Pós-Colheita 30 02  

Gestão da Produção Agroindustrial 60 04  

Apicultura 30 02  

Aqüicultura 60 04  

Sistemas Agro-Florestais 60 04  

Viveiricultura, Jardinagem e Paisagismo 45 03  

Cooperativismo e Associativismo 60 04  

Ranicultura 60 04  

Abate e Processamento de Animais 60 04  

Análise Econômica do Sistema de Produção 30 02  

Manejo e Conservação do Solo e Água 60 04  

Sociologia Rural 60 04  

Língua Portuguesa 60 04  

Língua Espanhola 60 04  

Língua Inglesa 60 04  

Mecanização Agrícola 60 04  

Ética e Legislação Profissional 30 02  

Construções Rurais 30 02  

Direito e Legislação Agrária 30 02  

Plantas Medicinais 30 02  
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FLEXÍVEIS E PRÁTICA CURRICULAR 
 

   

Tópicos Especiais  Variável Variável  

Seminários Temáticos em Educação Ambiental, 

Educação Especial e Direitos Humanos 

Variável Variável  

Seminários Temáticos em Ciências Agrárias Variável Variável  

Pesquisa em Educação Variável Variável  

Dinâmica de Grupo Variável Variável  

Outras atividades curriculares previstas no Artigo 6
o
,  

incisos II, IV e V da presente resolução. 

Variável Variável  

 

 

CONTEÚDOS CURRICULARES 

 Horas Créditos 

Componentes Curriculares Obrigatórios (Conteúdos Básicos) 

Componentes Curriculares Obrigatórias Complementares 

Conteúdos Complementares Flexíveis, Optativos e Prática Curricular 

1.590 

   780 

   600 

106 

  52   

  40 

TOTAL 2.970 198 

 

   

ESTRUTURAÇÃO EM SEMESTRES LETIVOS 

    

1º PERÍODO HORAS 
Fundamentos da Educação  60 

Introdução à Fitotecnia 45 

Introdução à Zootecnia 45 

Biologia Geral 60 

Elementos da matemática 60 

Química Geral 60 

Informática 30 

Ecologia e Meio Ambiente 30 

Redação Técnica 30 

Conteúdo Complementar Flexível, Optativo, Prática Curricular - 

TOTAL GERAL 420 
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2º PERÍODO HORAS 

Didática  60 

Metodologia Ciêntífica 30 

Psicologia da Educação (Desenvolvimento e Aprendizagem) 60 

Anatomia e Fisiologia Animal 60 

Anatomia e Eco-Fisiologia Vegetal 60 

Fertilidade do Solo e Nutrição de Plantas  60 

Zoologia 30 

Desenho e Topografia 45 

Química Orgânica 45 

TOTAL GERAL 450 

  

3º PERÍODO HORAS 

Metodologia Aplicada ao Ensino de Ciências Agrárias 60 

Aspectos Históricos e Legais (Educação Básica e Profissionalizante e 

Superior)  

60 

Nutrição, Alimentação Animal e Forragicultura  60 

Fruticultura 60 

Fitossanidade 60 

Estatística Experimental 60 

Bioquímica 45 

Introdução à Agroindústria 30 

TOTAL GERAL 435 

  

 

4º PERÍODO HORAS 

Pesquisa Aplicada/Extensão 30 

Suinocultura 45 

Caprinocultura e Ovinocultura 60 

Culturas Regionais 60 

Irrigação e Drenagem  45 

Microbiologia de Produtos Agroindustriais 30 

Conservação de Produtos Agroindustriais 30 

  

TOTAL GERAL   300 

  

5º PERÍODO HORAS 

Avicultura 60 

Criações Alternativas 30 

Bovinocultura 60 

Olericultura 30 

Economia Rural 30 

Tecnologia de Produtos de Origem Animal e Vegetal – TPOAV 45 

TOTAL GERAL  265 

  

6º PERÍODO HORAS 

Trabalho de Conclusão de Curso  30 
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Administração Rural 30 

Análise e Controle de Qualidade de Alimentos 30 

Estágio Curricular Supervisionado I 135 

Componentes complementares optativos, fléxiveis e prática curricular  100 

  

TOTAL GERAL  325 

  

  

7º PERÍODO HORAS 

Estágio Curricular Supervisionado II 135 

Componentes complementares optativos, fléxiveis e prática curricular  200 

  

  

TOTAL GERAL    335 

 

8º PERÍODO HORAS 

Componentes complementares optativos, fléxiveis e prática curricular 250 

  

TOTAL GERAL   250 

 

9º PERÍODO HORAS 

Componentes complementares optativos, fléxiveis e prática curricular  50 

Estágio Curricular Supervisionado III 135 

 185 

TOTAL GERAL   235 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


