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RESUMO 

 

Neste trabalho apresentamos nosso estudo sobre o curso de Pedagogia, licenciatura com área 

de aprofundamento em Educação do Campo, implementado por meio do programa de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – REUNI e aprovado pela Resolução 

do CONSEPE/UFPB nº 47 de 28 de abril de 2009, que funciona no Centro de Educação do 

campus I da Universidade Federal da Paraíba. O referido curso apresenta uma proposta de 

formação superior inicial de educadores para atuarem nas escolas do meio rural, partindo da 

reflexão e das necessidades dos povos do campo, no contexto das políticas públicas de ações 

afirmativas, em resposta às lutas dos Movimentos Sociais por uma educação de qualidade e 

contextualizada com as suas especificidades. Caracterizando-se como um estudo de caso com 

abordagem qualitativa, esta pesquisa teve como objetivo principal analisar as propostas 

pedagógicas do referido curso de formação superior em Pedagogia e sua relação com os 

fundamentos da Educação Popular e da Educação do Campo. Realizada a partir da análise 

documental do Projeto Político Pedagógico do curso, assim como, de entrevistas 

semiestruturadas com profissionais egressos da primeira turma concluinte, esta pesquisa 

buscou ainda compreender como essa formação influenciou nas práticas educativas dos 

profissionais egressos, lançando assim, um olhar sobre a formação superior de educadores e 

educadoras que deverão atuar em escolas do meio rural. Ao final desse estudo, concluímos 

que, embora o currículo do curso ainda apresente lacunas no que se refere à inclusão e a 

inserção de novas tecnologias no contexto escolar, observamos que a proposta pedagógica do 

curso está de acordo com princípios da Educação Popular e da Educação do Campo. No 

entanto, ainda há muito a conquistar tanto no ambiente acadêmico, como no meio social, uma 

vez que é necessário superar as contradições existentes na sociedade no que se refere a uma 

Educação Popular do Campo. 

 

Palavras-chave: Educação do Campo. Educação Popular. Ensino Superior. Formação Inicial. 

Pedagogia. 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

In this work we present our study on the course of Pedagogy degree with an area of deepening 

in the Rural Education, implemented by means of the Restructuring, Expansion of Federal 

Universities program and approved by CONSEPE/UFPB Resolution no. 47 of April 28th, 

2009, which works in the Education Center of the campus I of the Universidade Federal da 

Paraíba. The above-mentioned course presents a proposal of the higher education initial of 

educators to work in the Rural School, starting from the reflection and the needs of the rural 

people in the context of public policies of affirmative action, in response to the struggles of 

Social Movements for a quality education and contextualized with its particularities. 

Characterized as a case study with a qualitative approach, this research had as main objective 

to analyze educational proposals of that course of higher training in Pedagogy and your 

relationship with the fundamentals of Popular Education and the Rural Education. Performed 

from the documentary analysis of the pedagogical political project of the course, as well as 

semi-structured interviews with professionals graduates from the first concluding class, this 

study sought to understand how such training still influenced educational practices of 

professional graduates, so a look at the higher teacher training which should act in rural 

schools. At the end of this study, we found that, although the course curriculum still present 

gaps concerning the inclusion and insertion of new technologies in the school context, we 

observe that the course's pedagogical proposal is in accordance with principles of Popular 

education and education in the field. However, there is still much to conquer both the 

academic as in the social environment, since it is necessary to overcome the contradictions 

existing in society in relation to a Popular Rural Education. 

 

Keywords: Rural Education. Popular Education. Higher Education. Initial Trainning. 

Pedagogy. 
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1 CONSTRUÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO E ASPECTOS TEÓRICO-

METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

 

A Educação do Campo é um projeto educativo emancipatório que tem suas origens 

nas experiências sócio-políticas e educativas dos diversos grupos e movimentos camponeses, 

e influência das experiências de Cultura Popular e de Educação Popular empreendidas pelas 

populações e movimentos populares.  

No final da década de 1990, quando os Movimentos Sociais do Campo (MSC) 

mobilizaram-se com diversas entidades e constituíram a Articulação Nacional Por uma 

Educação Básica do Campo
1
, a Educação do Campo passou a se afirmar como um paradigma 

que demanda uma educação contra-hegemônica identificada com os povos que vivem no 

campo e que se contrapõe ao modelo de “Escola Rural” que historicamente nega a identidade 

destes sujeitos. 

A partir desta articulação, iniciou-se o movimento Por uma Educação do Campo
2
 que 

expôs aos governantes a necessidade de uma educação voltada à atender as necessidades dos 

povos do campo, ao defender e propor, entre outras iniciativas, a criação de uma política 

nacional de formação docente específica para o campo, baseada em concepções e princípios 

emancipatórios, a fim de promover a valorização da identidade e a formação crítico-

pedagógica dos sujeitos do campo. 

 

O Movimento Nacional de Educação do Campo coloca na agenda nacional o 

campo brasileiro em seus diferentes aspectos, com ênfase na educação e na 

discussão de um projeto de sociedade, denunciando a precariedade das 

escolas do campo e a necessidade de formação para os professores que 

atuam nessas escolas. (CALDART, 2008; MOLINA, 2009 apud ANHAIA, 

2015, p. 5) 

 

Nesse processo de luta, várias foram as conquistas do movimento Por uma Educação 

do Campo, dentre elas destacamos o Programa Nacional da Educação na Reforma Agrária 

                                                           
1
 A Articulação Nacional Por uma Educação Básica do Campo, se constituiu a partir da parceria entre a 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), através do setor de Educação e Pastorais Sociais, o 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), 

a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e a Universidade de 

Brasília (UnB). (ARROYO, M. G. e FERNANDES, B. M, 1999) 

 
2
 A articulação e o movimento foram denominados inicialmente de Por uma Educação Básica do Campo. A 

partir dos debates realizados no seminário nacional de 2002 o nome foi alterado para Por uma Educação do 

Campo, em vista de afirmar, primeiro, que educação não ocorre apenas no espaço da escola formal, uma vez que 

o direito ao conjunto de processos formativos já constituídos pela humanidade é uma conquista coletiva e se 

efetiva nos diversos espaços; e, segundo, que o direito à escola pública do campo pela qual o movimento luta 

compreende da Educação Infantil à Universidade. (CALDART, 2004a) 
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(PRONERA), que foi a primeira iniciativa governamental, criada no ano de 1998 e que 

atualmente se desenvolve em todo o território nacional; o Programa Nacional de Inclusão de 

Jovens (ProJovem Campo – Saberes da Terra)
3
; o Programa de Apoio à Formação Superior 

em Licenciatura em Educação do Campo (PROCAMPO); o Programa Nacional de Educação 

do Campo (PRONACAMPO); o Programa Nacional de Acesso à Formação Profissional, 

Técnica e Tecnológica e Emprego para a população campesina (PRONATEC – Campo).  

Estes programas desenvolvem, desde a escolarização e alfabetização de crianças e 

adolescentes até a Educação de Jovens e Adultos (EJA), além da formação de professores de 

nível médio e superior, a formação profissional, a formação em nível de Ensino Superior e a 

Pós-Graduação, visando atender as necessidades dos povos do campo. 

Além dos programas supracitados, o movimento Por uma Educação do Campo vem 

ganhando, nos últimos anos, os espaços acadêmicos, uma vez que as Universidades públicas 

do Brasil, como espaço institucional de Ensino, Pesquisa e Extensão, vêm atuando desde as 

primeiras discussões referentes à Educação do Campo. Atualmente, em todas as regiões do 

país, se desenvolvem grupos de estudos, projetos de pesquisa, ensino e de extensão e 

programas que promovem a Educação do Campo, como podemos observar no quadro 1: 

QUADRO 1: Ações de Educação do Campo em algumas Instituições de Ensino Superior 

no Brasil 

REGIÃO 

INSTITUIÇÃO DE 

ENSINO SUPERIOR 

(IES) 

AÇÕES 

NORTE 

Universidade Federal do 

Acre (UFAC) 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência (Pibid) voltado à docência nas 

escolas indígenas e do campo; Programa de 

Educação Tutorial (PET) Conexões de Saberes 

Comunidade Quilombola e Comunidade do 

Campo. 

Universidade Federal do 

Oeste do Pará (Ufopa) 

Grupo de Estudos e Pesquisas Formazon
4
; 

Fórum de Educação do Campo do Baixo 

                                                           
3
 Implementado em 2005, a ação era denominada Saberes da Terra, no entanto, dois anos depois integrou-se ao 

Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem). 

 
4
 Este grupo foi criado a partir da necessidade de debater a complexidade que envolve a formação de professores 

para a educação em áreas rurais e está ligado ao Instituto de Ciências da Educação (ICEd). Tem caráter 

interdisciplinar e há mais de duas décadas tem-se dedicado a desenvolver pesquisas na área de Educação do 
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Amazonas; Grupo PET Conexões de Saberes 

de Estudos Interdisciplinares – Comunidades 

do Campo. 

Universidade Federal do 

Pará (UFPA) 

Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação do 

Campo na Amazônia; Participação na 

coordenação do Fórum Paraense de Educação 

do Campo. 

Universidade Federal do 

Tocantins (UFT) 

Lançamento da Revista Brasileira de Educação 

do Campo
5
. 

NORDESTE 

Universidade Federal da 

Paraíba (UFPB) 

Participação no Comitê Estadual de Educação 

do Campo da Paraíba; Grupo de Pesquisa 

Educação Popular e Movimentos Sociais do 

Campo. 

Universidade Federal de 

Campina Grande (UFCG) 

Pibid Diversidade e Licenciatura Educação do 

Campo; Formação de Agentes em 

Desenvolvimento Territorial no Cariri 

Paraibano através do Projeto Unicampo
6
; 

Participação no Comitê Estadual de Educação 

do Campo da Paraíba. 

Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE) 

Núcleo de Pesquisa, Extensão e Formação em 

Educação do Campo (Nupefec) 

Universidade Estadual de 

Alagoas (UNEAL) 

Participação no Fórum Estadual Permanente de 

Educação do Campo de Alagoas (Fepec/AL) 

CENTRO-

OESTE 

Universidade de Brasília 

(UnB) 

Entidade parceira da articulação nacional Por 

uma Educação do Campo; Membro do Fórum 

Nacional de Educação do Campo (FONEC); 

                                                                                                                                                                                     
Campo da região do Baixo Amazonas. Disponível em: 

<http://www.ufopa.edu.br/divulgacao_cientifica/formacao-de-professores-e-a-educacao-do-campo> Acesso em: 

13/11/2016 

 
5
 Revista Brasileira de Educação do Campo – http://revista.uft.edu.br/ index.php/campo/index 

 
6
 Em 2003, uma parceria entre a Universidade Federal de Campina Grande, Projeto Dom Helder Câmara e 

Centre de Coopération Internacionale, propiciou a fundação da Universidade Camponesa no Brasil (Unicampo) 

– projeto apoiado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG) desde 2001 – por 

intermédio da instalação do Campus Avançado da UFCG na Escola Agrotécnica de Sumé (EAS). Disponível 

em: <http://www.ufcg.edu.br/~unicampo/index.html> Acesso em: 10/11/2016. 
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Criação do Centro Transdisciplinar de 

Educação do Campo e Desenvolvimento Rural 

(CETEC) 

SUDESTE 

Universidade Estadual 

Paulista (UNESP) 

Sede da Cátedra Educação do Campo e 

Desenvolvimento Territorial da Organização 

das Nações Unidas para a Educação, a Ciência 

e a Cultura (UNESCO) 

Universidade Federal de 

São Carlos (UFScar) 

Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Educação 

no Campo
7
 (GEPEC) 

Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG) 

Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação 

do Campo e Sustentabilidade (EDUCAMPO), 

que organiza e desenvolve ações de ensino, 

pesquisa, extensão e produção acadêmica no 

âmbito da Educação do Campo. 

SUL 

Universidade Federal de 

Santa Catarina (UFSC) 

Fundação do Instituto de Educação do Campo e 

Desenvolvimento Territorial Sustentável, que 

reúne as iniciativas do ProJovem Campo – 

Saberes da Terra, da Escola Ativa, do 

Observatório da Educação do Campo e do 

Fórum Catarinense de Educação do Campo. 

Universidade Estadual do 

Paraná (UEPR) 

Grupo de Estudos e Pesquisas em Políticas 

Públicas de Educação do Campo (GEPPPEC); 

Universidade Tuiutí do 

Paraná (UTP) 

Núcleo de Pesquisa em Educação do Campo, 

Movimentos Sociais e Práticas Pedagógicas 

(NUPECAMP), que atua na capacitação de 

professores das escolas do campo, colaborando 

com secretarias municipais de educação e com 

a Coordenação da Educação do Campo do 

estado do Paraná. 

Fonte: Quadro construído a partir de informações existentes nas páginas on-line das Universidades citadas. 

                                                           
7
 O Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Educação no Campo foi criado em 2010, no interior do Grupo de 

Estudos e Pesquisas em História, Sociedade e Educação no Brasil (HISTEDBR), idealizado pelos professores do 

Departamento de Educação e do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de São Carlos, contam 

desde a sua criação, com a efetiva participação de docentes da USP de Ribeirão Preto e UNESP de São José do 

Rio Preto. Disponível em: <http://www.gepec.ufscar.br/> Acesso em: 10/11/2016 
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E ainda, cerca de cinquenta cursos de formação superior de Licenciaturas em 

Educação do Campo estão sendo desenvolvidos em trinta e nove universidades em todas as 

regiões do país
8
, como mostra o mapa da Figura 1: 

Figura 1: Mapa da localização das Universidades Federais com Licenciaturas em 

Educação do Campo
9
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Caderno de estudos do V Seminário Nacional de Licenciaturas em Educação do Campo 

Esses espaços conquistados no meio acadêmico possibilitaram um grande avanço nas 

discussões e na luta por uma educação que atenda às necessidades da população camponesa, 

além de causar significativo impacto nas Universidades do país, como ressalta Batista (2006a, 

p. 14):  

 

                                                           
8
 Informação disponível em: <http://www.mst.org.br/2016/09/20/licenciatura-em-educacao-do-campo-

fundamental-ao-campo-e-a-cidade-alvo-do-estado-e-do-mercado.html> Acesso em:20/12/2016 

 
9
 Mapa faz parte do conteúdo do Caderno de estudos do V Seminário Nacional de Licenciaturas em Educação do 

Campo, p. 12. Disponível em: <https://seminarionacionallecampo2015.files.wordpress.com/2015/11/caderno-de-

estudos-5c2ba-seminc3a1rio-nacional-das-licenciaturas-em-educac3a7c3a3o-do-campo-2015.pdf>. Acesso em 

20/12/2016. 
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O impacto desses cursos 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 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. 

 

No âmbito da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), foi assumido um 

compromisso com a dimensão social da partilha de saberes, a partir de projetos de ensino, 

pesquisa e extensão que vem desenvolvendo experiências com os movimentos que envolvem 

práticas extensionistas, cursos de formação continuada e cursos de formação inicial com a 

oferta de turmas especiais para assentados da reforma agrária.  

No que se refere à pesquisa, destacamos a participação da UFPB no Observatório da 

Educação do Campo
10

, projeto que visava analisar as políticas públicas de Educação do 

Campo no Ensino Superior, que contribuem para o desenvolvimento do campo brasileiro. 

O compromisso da UFPB com a Educação do Campo, se firmou especialmente com a 

implementação dos cursos de formação de professores, Licenciatura em História (com a oferta 

de três turmas) e Licenciatura em Pedagogia (duas turmas), para os assentados da reforma 

agrária no âmbito do PRONERA, e que motivou posteriormente a criação do curso de 

Pedagogia, licenciatura com área de aprofundamento em Educação do Campo, no ano de 

2009, através do Programa de Apoio aos Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (REUNI) do governo federal. Esse programa teve como principal 

objetivo ampliar o acesso e a permanência na educação superior e cujas ações previam, além 

do aumento de vagas, medidas como a abertura de cursos noturnos, o aumento do número de 

alunos por professor, a redução do custo por aluno, a flexibilização de currículos e o combate 

à evasão. 

O curso de Pedagogia, licenciatura com área de aprofundamento em Educação do 

Campo, no qual se concentra o nosso estudo, funciona no campus I da UFPB e é o primeiro 

curso regular da instituição voltado para a formação de professores capacitados a atender as 

populações camponesas, e, segundo o Projeto Político Pedagógico (PPP) do curso, “esta 

                                                           
10

Projeto de pesquisa aprovado no Edital nº 1/2008 da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior/Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira/Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização e Diversidade (CAPES/INEP/SECAD). Realizado em parceria com as Universidades 

Federais do Ceará (UFC), do Pará (UFPA) e de Minas Gerais (UFMG), se integra e amplia o projeto aprovado 

no Edital CAPES/INEP nº 1/2006, realizado pela UnB, Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e 

Universidade Federal de Sergipe (UFS). 
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proposta surge das demandas dos movimentos sociais do campo para atender as necessidades 

de educadores com formação de nível superior nas escolas do campo e das áreas de reforma 

agrária” (UFPB, 2009, p. 3). 

Embora o público alvo deste curso não seja especificamente os sujeitos oriundos dos 

espaços rurais, compreendemos que seu funcionamento no campus I da UFPB, localizado na 

cidade de João Pessoa, se justifica devido centralização desta capital em relação aos 

municípios circunvizinhos que compõem a região metropolitana e possuem assentamentos da 

reforma agrária e escolas do campo. Como mostra a Figura 2: 

Figura 2: Mapa da Região Metropolitana de João Pessoa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LEGENDA: 

        João Pessoa, capital do Estado da Paraíba  Municípios que compõem a região metropolitana 

Fonte: Adaptado do mapa da Paraíba e suas subdivisões – Wikipédia 

A Região Metropolitana de João Pessoa é composta por doze municípios. Determinada 

pela Lei Complementar Estadual (LCE) 59/2003, inicialmente era composta pelos seguintes 

municípios: Bayeux, Cabedelo, Conde, Cruz do Espírito Santo, João Pessoa, Lucena, 

Mamanguape, Rio Tinto e Santa Rita. No ano de 2009, através da LCE 90/2009 foram 

incluídos os municípios de Alhandra, Pitimbu e Caaporã e, posteriormente através da LCE 

93/2009, o município de Pedras de Fogo. Após a criação da Região Metropolitana do Vale do 

Mamanguape em 2013, o município de Mamanguape deixou de fazer parte da lista. 
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De acordo com uma pesquisa realizada através do PIBIC/2010
11

, na região 

metropolitana de João Pessoa, existia cerca de cento e sessenta escolas municipais de ensino 

fundamental (anos iniciais) no meio rural, mas devido à “política de nucleação e fechamento 

de escolas do campo
12

”, este número foi reduzido, girando em torno de cento e quarenta 

escolas, uma vez que apenas os municípios de João Pessoa, Bayeux e Cabedelo declararam, 

através da Secretaria de Educação desses Municípios, que não possuíam escolas do campo, 

conforme o quadro 2: 

QUADRO 2: Número de escolas (rurais e urbanas) dos municípios da região 

metropolitana de João Pessoa
13

 

Municípios 

Quantidade 

Total de 

escolas 

Números de 

escolas em 

zona urbanas 

Números de 

escolas em 

zona rural 

Porcentagem 

das escolas 

na zona rural 

Alhandra 18 3 15 83,3% 

Bayeux 26 26 - 0% 

Caaporã 16 7 9 56,25% 

Cabedelo 18 18 - 0% 

Conde 22 4 18 81,8% 

Cruz do Espírito Santo 17 3 14 82,35% 

João Pessoa 85 85 - 0% 

Lucena 10 8 2 20% 

Pedras de Fogo 27 4 23 85,2% 

Pitimbu 17 3 14 82,35% 

Rio Tinto 22 3 19 86,4% 

Santa Rita 46 22 24 52,2% 

Totais  324 186 138 42,6% 
Fonte: Censo Escolar 2015. Disponível em: http://www.qedu.org.br/busca e http://www.escolas.inf.br/ 

Diante dos dados acima, observamos que, embora três municípios não possuam 

escolas no meio rural, há uma grande concentração de escolas do campo nessa região, o que 

demanda educadores que conheçam e respeitem as especificidades dos povos do campo.  

                                                           
11

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC/CNPq/UFPB. Projeto de 2010 intitulado: 

Diagnóstico da Educação nas Escolas do Campo nos Municípios da Região Metropolitana de João Pessoa. Tem 

como orientadora a Prof.ª Drª. Maria do Socorro Xavier Batista, que atua na Universidade Federal da 

Paraíba/UFPB. 

 
12

 Nos últimos anos houve um grande movimento de fechamento das escolas no meio rural. Segundo o MST 

(2011), cerca de 24 mil escolas foram fechadas em todo o país entre os anos de 2002 e 2009, sendo que 80% 

destas eram rurais e este número vem crescendo gradativamente a partir da proposta de nucleação. (MIRANDA, 

2014). Disponível em: http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/bitstream/123456789/9348/1/PDF%20-

%20JOSINALDA%20NEUSA%20DE%20SOUZA%20MIRANDA.pdf. Acesso em: 16/11/2017 

 
13

 Dados referentes às escolas de ensino fundamental da rede municipal, de acordo com o Censo Escolar 2015 e 

conforme exposto no site qedu.org.br, que é um projeto idealizado pela Meritt e pela Fundação Lemann a fim 

fornecer uma síntese de dados e indicadores educacionais do Brasil.  
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Além disso, por meio do projeto intitulado “Educação e Formação Continuada de 

Educadores nas Escolas do Campo nos Municípios da área Metropolitana de João Pessoa”
14

, 

que se estendeu a outros municípios e do qual fizemos parte, observou-se que a maioria dos 

educadores que atuam nas escolas do campo das regiões visitadas não conheciam e/ou sequer 

sabiam que existiam leis que garantem políticas de educação para os povos do campo. Nesse 

contexto, estes educadores apoiavam suas práticas pedagógicas no modelo urbano e nos 

conteúdos trazidos nos livros didáticos.  

Essa realidade apresenta a urgência na formação inicial e continuada de educadores 

para atuar nas escolas do meio rural, pois consideramos fundamental uma formação que 

discuta e problematize o paradigma da Educação do Campo, suas especificidades, seus 

princípios e fundamentos teóricos e pedagógicos, como também, o estudo sobre a legislação 

que regulamenta a política nacional de Educação do Campo, que possa contribuir para a 

construção de uma escola do campo que contemple a realidade, os processos de trabalho, um 

currículo específico e a cultura dos povos do campo. Deste modo, consideramos que a 

existência de um curso de formação inicial no campus I da Universidade Federal da Paraíba, 

localizado na capital do Estado da Paraíba, se justifica diante dessa demanda. 

 

1.1 CAMINHOS QUE NOS CONDUZIRAM À DEFINIÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO 

 

O interesse por esta temática foi inicialmente motivado pela experiência que tivemos 

enquanto estudante de graduação no curso de Pedagogia, licenciatura com área de 

aprofundamento em Educação do Campo, que doravante chamaremos de Pedagogia – 

Educação do Campo, onde surgiram os primeiros contatos com a literatura inerente à 

Educação Popular, aos Movimentos Sociais e à Educação do Campo e se aprofundaram com a 

nossa participação no projeto de pesquisa e extensão intitulado: “Educação e Formação 

Continuada de Educadores nas Escolas do Campo nos Municípios da área Metropolitana de 

João Pessoa”, do qual participamos na condição de bolsista do Programa de Licenciatura da 

UFPB – PROLICEN, e, posteriormente, com a participação no “Observatório da Educação da 

Educação do Campo”, projeto CAPES/INEP, que realizou estudos sobre as políticas e os 

programas de Ensino Superior, direcionados aos grupos populares do campo desenvolvidos 

pelas universidades públicas. 

                                                           
14

 Projeto desenvolvido em 2011 através do Programa de Licenciaturas – PROLICEN. 
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Além disso, ao evidenciar, durante a nossa formação e no trabalho de conclusão do 

curso graduação em Pedagogia – Educação do Campo, a necessidade de um currículo 

específico para as escolas do campo, analisar a proposta de formação de educadores para atuar 

nessas escolas torna-se indispensável, à medida que se discutem programas e políticas 

públicas de formação na educação superior desenvolvidas pelas universidades.  

Assim, a partir das discussões mediadas em sala de aula, no grupo de pesquisa e das 

leituras pertinentes à temática de estudo, pensamos sobre a importância de analisar a 

formação inicial superior de educadores do campo, com base na proposta do curso de 

Pedagogia – Educação do Campo, compreendendo que esta proposta deve respeitar e atender 

as especificidades da população camponesa. 

A necessidade de profissionais qualificados para a Educação do Campo, que 

conheçam as particularidades e dificuldades vividas na educação dos assentamentos rurais, 

destaca-se na situação atual brasileira pela carência de ações mais efetivas, especialmente no 

estado da Paraíba, onde a educação nas regiões campesinas ainda é muito precária, resultando 

em um significativo percentual de jovens, adolescentes e adultos analfabetos e 

semianalfabetos
15

, traduzindo uma realidade que espelha os inúmeros problemas que 

enfrentam a educação pública, especialmente no meio rural. 

Essa realidade tem sido motivo de luta de vários Movimentos Sociais para as 

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

currículos, normas, diretrizes e políticas de formação não específicas predominantes nos 

cursos de Pedagogia, magistério e licenciatura, como argumenta Gutiérrez (1988, p. 25) 

“desde os professores até o desenvolvimento curricular, desde a seleção de livros de texto até 

as metodologias utilizadas, toda a prática pedagógica, enfim, está impregnada e saturada da 

ideologia dominante”. 

A partir destas considerações partem as urgências os MSC que propõem em suas lutas, 

políticas e ações de formação de educadores, partindo das necessidades da população 

camponesa e de um projeto efetivo de educação/formação e de sociedade. De acordo com 

Arroyo, a formação de educadores a partir da ótica campesina pode 

                                                           
15

 Afirmação feita de acordo com os dados do RELATÓRIO EDUCAÇÃO PARA TODOS NO BRASIL 2000-

2015, que ressalta que “A taxa de analfabetismo das pessoas com 15 anos ou mais, residentes em domicílios 

rurais, segundo a Pnad de 2012, foi de 21,12%, apresentando elevação em relação à verificada entre pessoas da 

mesma faixa etária no meio urbano (6,6%), no mesmo ano” (p. 44). E de acordo com os dados disponibilizados 

no site do IBGE, no ano de 2015 a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) aponta que no estado 

da Paraíba, cerca de 27 % da população que vive no meio rural é analfabeta. Dados disponíveis em: 

<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=15774-ept-relatorio-

06062014&Itemid=30192> e 

<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoerendimento/pnad2015/brasil_defaultxls_unidades.

shtm> - Tabela 3.1, respectivamente. Acesso em: 11/12/2016 
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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 (ARROYO, 2010, p. 16). 

 

Portanto, com a pretensão de consolidar as pesquisas em Educação do Campo, 

apresentamos nossa proposta de estudo na pós-graduação e tomamos o curso de formação 

superior inicial em Pedagogia – Educação do Campo, do campus I da UFPB, como objeto de 

pesquisa, partindo da compreensão de que o Projeto Político Pedagógico do referido curso de 

formação inicial de educadores deve ser orientado pelos princípios políticos e pedagógicos, 

teóricos e metodológicos da Educação do Campo. 

A investigação tem como foco as propostas pedagógicas do curso, buscando 

identificar os princípios políticos, teóricos e metodológicos neles presentes.  

Nessa perspectiva, nos dispomos a investigar na proposta do curso a sua relação com 

os fundamentos da Educação Popular e da Educação do Campo, além das intencionalidades 

formativas decorrentes dos discursos dos documentos, bem como suas contradições e os 

elementos que contribuem para a possibilidade concreta de construção e fortalecimento de um 

projeto educativo contra-hegemônico. 

Diante dessa temática algumas questões nos inquietaram: 1) Quais as contribuições da 

proposta pedagógica do Curso de Pedagogia – Educação do Campo, para formação de 

educadores populares para atuar nas escolas do campo? 2) Os conteúdos ou componentes 

curriculares que tratam da Educação do Campo permitiram uma compreensão dos 

fundamentos desse paradigma? 3) Quais as contribuições do curso para a prática pedagógica 

dos educadores formados, na perspectiva de uma Educação Popular do Campo? 

Com a pretensão de melhor apreendermos o objeto de investigação definimos como 

objetivo geral: Analisar as propostas pedagógicas do curso de formação superior de 

Pedagogia e sua relação com os fundamentos da Educação Popular e da Educação do Campo. 

Deste objetivo desdobraram os demais específicos: 

 Identificar se os fundamentos da Educação Popular estão presentes na proposta 

pedagógica do curso de formação inicial de educadores do campo; 

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

Curso identificando a sua relação com a concepção de Educação do Campo; 

 Caracterizar o curso de Pedagogia – Educação do Campo e identificar suas 

finalidades, objetivos e a sua concepção de educação; 
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 Compreender se o curso de Pedagogia – Educação do Campo contribuiu para uma 

prática pedagógica dos profissionais egressos do curso, na perspectiva da Educação 

Popular e da Educação do campo. 

Apresentados os objetivos desta dissertação, partimos para a explicitação da 

metodologia utilizada e uma vez que a investigação se pauta nas contradições existentes a 

partir das lutas por uma educação digna para os povos do campo como fenômeno emergente 

na realidade na educação brasileira, abordaremos a práxis educativa, compreendendo que esta 

investigação tem como referencial para a orientação teórico-metodológica o materialismo 

histórico dialético enquanto uma concepção de realidade e de mundo. 

 

1.2 REFERENCIAIS TEÓRICO-METODOLÓGICOS E ORGANIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Para a compreensão do objeto de pesquisa, buscamos construir nossas análises 

considerando a referência marxista, numa perspectiva materialista histórica e dialética
16

, 

privilegiando uma visão crítica da realidade social, que tem relevância para a formação dos 

educadores, a fim superar a alienação e construir a autonomia em relação ao modo de 

produção do capital (SÁ; MOLINA, 2010). 

No entanto, para discutir a pesquisa em educação e o método de análise do 

materialismo histórico dialético, devemos compreender as especificidades exigidas por esta 

forma de abordagem. 

Etimologicamente a palavra dialética deriva do latim dialectica, que tem sua origem 

na palavra grega dialektike, que significa discussão (JAPIASSÚ; MARCONDES, 2006, p. 

73). No entanto, em sua origem na Grécia, a palavra dialética quer dizer “apto à palavra” ou 

“movimento de ideias”, aos poucos, passou a ser a arte de, através do diálogo, demonstrar 

uma tese por meio de argumentações capazes de definir claramente os conceitos envolvidos. 

A partir do pensamento grego e das teorias de Hegel que tratou a elaboração da 

dialética como método e preconizou o princípio da contradição ao considerar o dualismo 

sujeito-objeto, Marx e Engels (2008) propõem que as ideias sejam entendidas a partir das 

                                                           
16

 Segundo Mao Tse-Tung, apud Frigotto (2000), existem “duas concepções acerca do desenvolvimento do 

mundo”, concepções estas que são opostas: uma metafísica e outra dialética materialista. “A primeira concepção, 

[...] parte de uma compreensão organicista e fisicalista da realidade social, das ideias e do pensamento” (Frigotto, 

2000, p.74), em outras palavras, as análises metafísicas que são métodos de investigação lineares e lógicos, 

enquanto o materialismo histórico dialético existe no “plano de realidade, [...] sob a forma da trama de relações 

contraditórias” (Frigotto, 2000, p.75), a qual consideramos como o enfoque metodológico mais apropriado e que 

contribui satisfatoriamente para o desenvolvimento desta pesquisa.  
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relações que os sujeitos estabelecem com o mundo material. Isso fica evidente quando ao 

afirmarem que:  

São os homens os produtores de suas representações, de suas ideias, mas os 

homens reais e atuantes, tal como são condicionados por um determinado 

desenvolvimento de suas forças produtivas e das relações a eles 

correspondentes, até chegar as suas mais amplas formações. A consciência 

nunca pode ser outra coisa que o ser consciente, e o ser dos homens é o seu 

processo de vida real. (MARX; ENGELS, 2008, p. 51)  

 

A proposta da dialética marxista superou as ideias hegelianas e se consolidou numa 

perspectiva revolucionária, com críticas à sociedade e convertendo-se numa força capaz 

denunciar as situações opressoras do Estado alemão de sua época, “fazendo com que Marx e 

Engels revolucionassem o pensamento alemão ao transformarem as contribuições de Hegel 

numa forma radicalmente nova de analisar a história e a realidade existente” (GOMIDE, 

2013, p. 5) 

Nesse contexto, compreendemos que o materialismo histórico dialético, é um enfoque 

teórico, metodológico e analítico que se vincula a uma concepção de realidade, de vida e de 

mundo em sua totalidade uma vez que,  

 

conceitualmente, o termo materialismo diz respeito à condição material da 

existência humana, o termo histórico parte do entendimento de que a 

compreensão da existência humana implica na apreensão de seus 

condicionantes históricos, e o termo dialético tem como pressuposto o 

movimento da contradição produzida na própria história. (GOMIDE, 2013, 

p. 3, grifos da autora) 

 

Diante disso compreendemos que o materialismo histórico dialético busca superar a 

maneira de pensar dominante e o senso comum, incorporando um caráter sócio-histórico da 

realidade, considerando a concretude e ao mesmo tempo a dinâmica das relações sociais, que 

não são pré-definidos, mas construídas historicamente na totalidade.  

Este enfoque metodológico apresenta categorias fundamentais que “representam 

conceitos básicos que possuem como objetivo central compreender aspectos gerais e importantes 

da totalidade concreta real” (PUZIOL; SILVA, 2011, p. 2), as quais destacamos a contradição, 

mediação, práxis e a totalidade, que devem ser consideradas nesta pesquisa a fim de refletir as 

relações de poder constituídas nas lutas sociais.  

Compreendendo a Educação do Campo como uma reivindicação advinda da denúncia 

da problemática social e da realidade educacional vivida pelos sujeitos sociais do campo, 

acreditamos que esta, é parte do processo dinâmico de uma sociedade cheia de contradições e 

transformações. 
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Desta forma, a categoria de contradição, que é oposta à concepção de linearidade, 

compreende o movimento das relações sociais e permite a transformações da realidade a partir 

das lutas e reivindicações dos povos do campo frente à classe hegemônica. A categoria de 

mediação é fundamental por estabelecer as conexões entre os diferentes aspectos que 

caracterizam a realidade, compreendendo o ser humano como mediador as relações sociais e 

simultaneamente, agente para mudança social. A práxis representa a relação entre a teoria e 

prática. É a ação criativa, por meio da qual é possível transformar a si mesmo e o mundo. E 

por fim, a categoria de totalidade que representa um conjunto amplo de relações e 

particularidades em um contexto social mais amplo. 

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”. 

A pesquisa adota uma abordagem qualitativa, expressão utilizada por Bogdan e Biklen 

(1994) a qual se destaca através de agrupamentos de diversas estratégias de investigação, 

partilhando determinadas características, por trazer elementos descritivos do fenômeno em 

sua complexidade no contexto natural, expressando significados relativos a pessoas, locais ou, 

como em nossa pesquisa, processos formativos, privilegiando uma visão crítica da realidade 

social. 

A opção pela pesquisa qualitativa, parte da nossa compreensão de que o objeto e o 

objetivo central da investigação são os determinantes dos procedimentos da pesquisa e estes 

estão diretamente ligados a uma concepção de educação que abriga correntes filosóficas que 

se fundamentam na ideia de que há “uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, 

uma interdependência viva entre o sujeito e o objeto, um vínculo indissociável entre o mundo 

objetivo e a subjetividade do sujeito” (CHIZZOTTI, 2009, p. 79). 

Como forma de conferir o caráter qualitativo da pesquisa, Minayo (1994, p. 21-22) 

assinala a concepção de Alves-Mazotti acerca da pesquisa qualitativa dizendo: 

 

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se 

preocupa [...] com um nível de realidade que não pode ser quantificado. Ou 

seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, 

crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo 

das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 

operacionalização de variáveis. 

 

De acordo com Belloni (2001, p. 55), na pesquisa qualitativa, 
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as informações qualitativas resultam de procedimentos vinculados à 

observação de fenômenos ou fatos, derivados de observação direta e de 

análise documental. Há algum tempo a análise de documentos vem se 

constituindo em relevante estratégia metodológica, a partir da contribuição 

de várias ciências sociais. 

 

Essa metodologia contribui para a aproximação com a realidade investigada e 

possibilita o entendimento e aprofundamento da compreensão dos processos pertinentes ao 

objeto e aos sujeitos, no tocante as percepções, formas de ação e atuação, perante a realidade 

que se construía durante e após a formação profissional, no contexto da universidade. 

Aprofundando-se na investigação da realidade e da sua complexidade, essa pesquisa se 

configura como um estudo de caso que possibilita retratar uma realidade de forma densa 

(TRIVIÑOS, 1987). Encontramos respaldo neste caminho metodológico ao considerarmos a 

produção de conhecimentos com base no concreto, no contexto e na particularidade, como 

salienta Stake apud André (2005, p. 18-19), o “estudo de caso é o estudo da particularidade e 

da complexidade de um caso singular, levando a entender sua atividade dentro de importantes 

circunstâncias”. O estudo de caso é caracterizado especialmente pela busca e descoberta de 

novas relações, conceitos, concepções, divergindo de uma mera verificação ou de hipótese 

pré-existente (ANDRÉ, 2005). 

Para efetivar esta pesquisa utilizaremos múltiplos instrumentos e técnicas a fim de 

obter as informações necessárias para concretizar a investigação: a revisão bibliográfica, a 

análise documental e a entrevista semiestruturada.  

A revisão bibliográfica ocorre como ponto de partida deste estudo quando buscamos 

teorias para embasar os fundamentos da pesquisa, tomando como referência livros e 

periódicos especializados, relatórios, sítios eletrônicos, dissertações e teses. 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. 

 

No entanto, aprofundamos teoricamente a investigação numa atividade constante, 

revisando, visitando e analisando obras e documentos de vários autores para termos uma 

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

fenômeno estudado. 

A análise documental foi realizada por meio da consulta às leis que regem o nosso 

ordenamento jurídico e particularmente a partir dos pareceres, decretos e resoluções que 
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tratam especificamente da educação no meio rural, o que “deve possibilitar a identificação das 

concepções orientadoras da política e suas prioridades” (BELLONI, 2001, p. 55) 

De acordo com 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” 

(LUDKE; ANDRÉ, 1986, p. 38).  

A análise documental possibilita a ampliação de informações e, aliada a outras 

técnicas e instrumentos, subsidia a compreensão e reflexão do tema estudado. Oliveira (2007, 

p. 69) ressalta que esta categoria de análise consiste na “busca de informações em documentos 

que não receberam tratamento científico, como relatórios, reportagens, revistas, cartas, 

fotografias, entre outros materiais de divulgação”. 

Além das leis do nosso ordenamento jurídico, tivemos como fonte, os documentos 

relativos ao Projeto Político Pedagógico do curso de Pedagogia – Educação do Campo, bem 

como as Resoluções nº 47/ 2009 e nº 69/2010 do CONSEPE/UFPB que aprovou e alterou 

respectivamente o seu projeto, entre outros documentos que são caracterizados como fontes 

do tipo “oficial”, os quais Luna (1996, p. 53-54), explica: 

 

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

literatura pertinente a um assunto, anuários estatísticos e censos, prontuários 

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 [...]. 

 

Após coletar e sistematizar os documentos partimos para sua análise sabendo que o 

documento “permite acrescentar a dimensão do tempo à compreensão do social” (CELLARD, 

2008, p. 295).  

Outro instrumento fundamental na pesquisa foi a entrevista, que ocorreu de forma 

semiestruturada, caracterizada pela sistematização de algumas questões que permitem a 

alteração ou o acréscimo de outras questões a partir das falas dos sujeitos entrevistados, e teve 
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como finalidade “[...] obter dados que não podem ser encontrados em registros ou fontes 

documentais” (ROSA; ARNOLDI, 2006, p. 16).  

A opção pela definição dos sujeitos como fonte de informações faz-se necessária 

porque, segundo Chizzotti (2009, p. 17), “o testemunho oral das pessoas presentes em 

eventos, suas percepções e análises podem esclarecer muitos aspectos ignorados e indicar 

fatos inexplorados do problema”. 

Realizamos as entrevistas com profissionais egressos do curso de Pedagogia – 

Educação do Campo, oriundos da primeira turma, iniciada em agosto de 2009, o que permitiu 

compreender, através da percepção do outro, os questionamentos que direcionaram esse 

estudo. 

A seleção dos entrevistados foi realizada a partir de uma representação da turma 

pioneira do curso, concluinte no ano de 2014, utilizando a amostra de nove egressos
17

 que 

atuam como profissionais da educação, cujo perfil definido a partir dos seguintes critérios: a) 

profissionais que estejam atuando magistério após a realização do curso; b) estudantes que 

apresentaram em seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), experiências concretas 

relacionadas à Educação do Campo. 

Esse grupo foi constituído na intenção de entender o modo como os sujeitos 

interpretam e compreendem a realidade da população camponesa e o seu papel nas práticas 

educativas a partir dos conhecimentos adquiridos durante o curso. 

O diálogo foi estabelecido por meio de entrevistas semiestruturadas baseadas num 

roteiro de perguntas, que utilizamos com instrumento de coleta de dados, mas não com 

questões fixas, fechadas, as questões foram abertas à introdução de novas questões e 

observações que surgiram ao longo da pesquisa.  

De acordo com Melo (2005, p. 53) a entrevista semiestruturada engloba “perguntas-

chaves ou tópicos previamente apontados, mas com margem para novas questões, 

funcionando como roteiro básico”, as quais foram elaboradas com base nos objetivos 

específicos originados das questões que irão orientar o estudo. 

Inicialmente todos concordaram em se identificar, mas ao longo da entrevista e a partir 

dos pontos abordados, foi solicitado por cinco profissionais egressos, o sigilo em relação às 

suas identidades, o que consideramos como fator positivo, uma vez que, a partir de então, as 

entrevistas fluíram de maneira mais descontraída. Diante disso, optamos por padronizar a 

identificação dos sujeitos e no decorrer do texto, os participantes da entrevista serão 

                                                           
17

 A turma concluinte em 2014, contou com dezesseis formandos, sendo que uma é autora deste trabalho, dois 

não estão atuando na área de Educação, duas estavam fora do Estado e não puderam participar da entrevista e 

outros dois não quiseram participar da coleta de dados. 
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identificados através de referências alfanuméricas, padronizadas como Profissional Egresso 

(PE) numerados de 1 a 9.  

Assim, para atender os objetivos desta pesquisa, este trabalho traz como primeiro 

elemento a introdução, na qual apresentamos a construção da temática de pesquisa, o caminho 

teórico-metodológico e a trajetória da pesquisa. 

No segundo capítulo, apresentaremos alguns dos elementos da Educação Popular 

que são assumidos pela Educação do Campo, evidenciando: a) a relação entre a educação e 

o projeto nacional, mostrando como a educação é assumida na arena política e no processo 

de efetivação de projetos diferentes de nação e; b) as matrizes teórico-metodológicas da 

Educação Popular presentes na Educação do Campo, analisando principalmente as raízes 

filosóficas, as bases pedagógicas e a dimensão política da educação. 

Em seguida, no terceiro capítulo, apresentaremos uma reflexão sobre as mudanças 

que nos permitem identificar alguns avanços no que se refere a garantia do direito à 

educação aos povos do campo e o acesso ao Ensino Superior, através dos programas de 

expansão apresentados nos anos. 

O quarto e último capítulo dedicamos a analisar relação entre a Educação Popular e a 

Educação do Campo no curso de Pedagogia – Educação do Campo, no campus I da UFPB, 

iniciando com um breve percurso histórico do processo de implantação da Pedagogia, 

enquanto curso superior de formação de educadores no Brasil e na Universidade Federal da 

Paraíba, com ênfase na de Pedagogia – Educação do Campo, em que apresentaremos sua 

proposta teórico-metodológica frente as demandas dos Movimentos Sociais do Campo, 

discutindo relação entre as práticas profissionais e saberes adquiridos na universidade a partir 

do olhar dos sujeitos da pesquisa.  

Finalizaremos com algumas considerações. 
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2 DA EDUCAÇÃO POPULAR À EDUCAÇÃO DO CAMPO: CONSTRUÇÃO DE 

UMA PROPOSTA EDUCATIVA PARA A TRANSFORMAÇÃO SOCIAL 

 

O século XX foi marcado por grandes e rápidas transformações no Brasil. Estas 

transformações, como todo movimento histórico é fruto de disputas pelo poder entre grupos 

diferentes na sociedade, que optam por uma configuração de Estado que atenda aos seus 

interesses.  

A partir da década de 1920, as prioridades do país e o seu novo modelo de 

desenvolvimento, pautado na hegemonia da burguesia industrial, passam a demandar uma 

nova proposta em relação ao campo educacional, como explica Saviani (2013, p. 193): 

 

parece claro que foi no clima de ebulição social característico da década de 

1920 que, no campo educacional, emergiram, de um lado, as forças do 

movimento renovador impulsionado pelos ventos modernizadores do 

processo de industrialização e urbanização; de outro lado, a Igreja Católica 

procurou recuperar terreno organizando suas fileiras para travar a batalha 

pedagógica.  

 

Contudo, por mais que as propostas de uma Escola Nova
18

, com suas “bases 

psicológicas, filosóficas e políticas de renovação escolar”, pretendessem traçar diretrizes de 

uma nova política nacional de educação e ensino em todos os níveis, aspectos e modalidades, 

tais princípios eram vistos como instrumento de ação política, que continuava favorecendo a 

classe hegemônica, promovendo uma “modernização conservadora” (SAVIANI, 2013). 

Mas a proposta de modernização da sociedade e o reforço do nacionalismo, segundo 

Nagle (1975), só seria possível com a disseminação da escola primária. Diante disso, houve 

uma demanda maior por mais escolarização em face do grande número de analfabetos e 

defasados escolares
19

. 

 

Posteriormente, no período pós-guerra (1914/1918), demarcaria o início do 

surto industrial e a tendência a urbanização do país. Constituiu-se o 

operariado e aumentaram os movimentos contestatórios: greves, Movimento 
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 Escola Nova é um dos nomes dados a um movimento de renovação do ensino que foi especialmente forte na 

Europa, na América do Norte e no Brasil. Os primeiros grandes inspiradores da Escola Nova foram o escritor 

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) e os pedagogos Heinrich Pestalozzi (1746-1827) e Freidrich Fröebel (1782-

1852). O grande nome do movimento na América do Norte foi o filósofo e pedagogo John Dewey (1859-1952). 

No Brasil, as ideias da Escola Nova começaram a ser introduzidas em 1882 por Rui Barbosa (1849-1923). No 

século XX, vários educadores se destacaram, especialmente após a divulgação do Manifesto dos Pioneiros da 

Educação Nova, de 1932, entre eles podemos mencionar Lourenço Filho (1897-1970) e Anísio Teixeira (1900-

1971) (SAVIANI, 2013). 

 
19

 Segundo Ferraro (2002), em 1920 o percentual da população com 5 anos e mais não alfabetizada era de 71,2% 

e no que se refere à população de 15 anos ou mais esse percentual era de 64,9% em relação ao total de pessoas 

nessa faixa etária. 
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Tenentista, Coluna Prestes, fundação do Partido Comunista Brasileiro, 

Semana de Arte Moderna. Contudo, mais da metade da população de quinze 

anos e mais, em 1920, estava fora da escola. A população do país, em torno 

de 14.333.915 milhões de habitantes, tinha apenas 250 mil estudantes 

(RIBEIRO, 2001 apud COUTINHO, 2009, p. 41). 

 

Diante disso, emergem as primeiras iniciativas de Educação Popular, que surgem em 

função da realidade na qual os sujeitos precisariam ser instrumentalizados para contribuir com 

o desenvolvimento do país. No entanto, 

 

na Primeira República, a expressão “Educação Popular”, em consonância 

como o processo de implantação dos sistemas nacionais de ensino ocorrido 

ao longo do século XIX, encontrava-se associada à instrução elementar que 

se buscava generalizar para toda a população de cada país, mediante a 

implantação de escolas primárias. Coincidia, portanto, com o conceito de 

instrução pública (SAVIANI, 2013, p. 317) 

 

Somente a partir das mobilizações que surgem na primeira metade dos anos de 1960, a 

Educação Popular assume outra identidade e uma proposta de educação contra-hegemônica, 

que se preocupa com a participação política das massas por meio da conscientização e da 

transformação social. 

Na perspectiva de compreender a relação entre as disputas travadas na sociedade 

brasileira e seus projetos antagônicos, discutiremos neste capítulo, como a Educação Popular 

se relaciona com a perspectiva de construção de projeto contra-hegemônico de país e quais 

são os princípios da Educação Popular incorporados na Educação do Campo para a 

construção da sua perspectiva educacional. 

 

2.1 A EDUCAÇÃO POPULAR E A EDUCAÇÃO DO CAMPO COMO PROJETOS DE 

EDUCAÇÃO LIBERTADORA 

 

O período conhecido como República Velha (1889-1930) é marcado pelo domínio das 

chamadas “elites agrárias”
20

 que se revezavam no poder por meio de eleições de fachada, 

garantindo assim, o poder dos coronéis que, através do voto de cabresto, mantinham o cenário 

político de acordo com seus interesses pessoais e de classe, preservando também a política 

agrária praticada na época, a qual consistia num modelo agrário exportador de monocultura 

                                                           
20

 Nessa época, o poder político ocorria de forma alternada entre os governos, em sua maioria, liderados por 

fazendeiros da elite mineira e paulista, produtores de vacas leiteiras e de café respectivamente. Tal período que 

ficou conhecido como a República das Oligarquias, dominada pela política do café-com-leite. (CARVALHO, 

1997)  
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desenvolvida em grandes latifúndios, com relações sociais de produção calcada em altos 

níveis de exploração e dominação. Nesse contexto, Nagle (1974, p. 3-4) explica que:  

 

o coronelismo foi o formador da base da estrutura de poder no Brasil e que 

sua supremacia incontestável permaneceu durante a Primeira República. 

Originado da distribuição de postos honoríficos da Guarda Nacional, o 

sistema coronelista não é interrompido com o advento do novo regime 

republicano; ao contrário, é continuamente alimentado pelo desenvolvimento 

das formações oligárquicas e atinge um ponto mais alto com a chamada 

“política dos Governadores”. A implementação do regime republicano não 

provocou a destruição dos clãs rurais e o desaparecimento dos grandes 

latifúndios, bases materiais do sistema político coronelista. 

 

No entanto, o rompimento do acordo entre São Paulo e Minas Gerais
21

” para as 

eleições presidenciais de 1930 quebrou a aliança que sustentava a República Velha e por meio 

da “Revolução de 30”, Getúlio Vargas assume o governo.  

Em oposição ao governo provisório de Vargas, que era acusado de ser centralizador, 

as oligarquias aproveitaram-se do descontentamento da população diante das dificuldades 

econômicas e conseguiram convocar eleições para a uma Assembleia Nacional Constituinte 

em 1933, resultando na promulgação da Constituição de 1934, que foi considerada 

progressista para os parâmetros da época e de sofrer influência do movimento renovador, 

responsável pelo Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, que propunha “a reconstrução 

educacional no Brasil” (SAVIANI, 2013), pois defendia a educação pública, leiga, gratuita, 

obrigatória e sob a responsabilidade estatal, colocando a educação, pela primeira vez, como 

um tema para ser tratado em âmbito nacional, ao estabelecer que “a educação é um direito de 

todos e deve ser ministrada pela família e pelos Poderes Públicos [...]” (BRASIL, 1934, art. 

149).  

O avanço das questões educacionais exigia a elaboração de um Plano Nacional de 

Educação e de Diretrizes e Bases para a educação nacional (COUTINHO, 2009), porém, o 

cenário político do Brasil ainda era conturbado.  

Contrapondo-se ao governo Vargas e motivado pelo agravamento das condições de 

vida dos assalariados, em março de 1935 foi criada uma frente popular denominada Aliança 

Nacional Libertadora (ANL).  

                                                           
21

 Com a quebra da bolsa de Nova Iorque em 1929, os cafeicultores paulistas perceberam que precisariam de 

todo apoio para superar as dificuldades que estavam surgindo. Desta forma, a oligarquia paulista decidiu indicar 

para o comando do Estado republicano um presidente articulado com os interesses dos cafeicultores, assim o 

presidente paulista Washington Luís indicou outro paulista, Júlio Prestes, para sucedê-lo. Apesar da vitória de 

Júlio Prestes nas eleições de 1930, o assassinato do candidato a vice-presidente na chapa da Aliança Liberal, 

João Pessoa, impulsionou a indignação contra o governo de Washington Luís e criou condições favoráveis para o 

golpe de Estado que colocou Getúlio Vargas no poder, e que foi denominado por ele próprio de “Revolução de 

30”. (OLIVEIRA, 2005) 
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A ANL, considerada como o primeiro movimento de massa do país, reunia vários 

setores sociais, incluindo camadas liberais, socialistas, além de líderes sindicais das mais 

variadas tendências progressistas. Suas principais reivindicações eram a suspensão do 

pagamento da dívida externa brasileira; ampliação das liberdades democráticas e formação de 

um governo popular, capaz de realizar a reforma agrária e destinar recursos, em forma de 

incentivos, para pequenos e médios produtores. (BEZERRA NETO, 2016).  

Em contrapartida o governo instituiu a Lei de Segurança Nacional (LSN) e com base 

nela, decretou o fechamento dos núcleos da ANL, o que resultou em uma grande reação, 

conhecida como Intentona Comunista
22

, e que culminou com o golpe de Estado de 1937, que 

fechou o Congresso, cancelou eleições e manteve Vargas no poder, instituindo-se o chamado 

Estado Novo, que se estendeu até 1945. 

Durante o Estado Novo (1937-1945), várias medidas administrativas e políticas foram 

tomadas, assemelhando o governo de Vargas com os governos totalitários europeus. No 

âmbito educacional, a nova Constituição
23

, deu ênfase ao trabalho manual, orientada pela 

tendência capitalista “[…] de preparação de um maior contingente de mão-de-obra para as 

novas funções abertas pelo mercado” (RIBEIRO, 2000, p. 129). 

Diante disso, o pensamento principal era a difusão da escola primária afim de 

promover o sentimento nacionalista e tentar reverter os altos índices de analfabetismo que 

ultrapassava cinquenta por cento da população brasileira da época
24

. No entanto, não havia 

ainda políticas específicas que atendessem os povos do campo, que ainda era maioria
25

 no 

Brasil. Assim, 

 

a Constituição do Estado Novo tomaria a educação rural como fundamento 

para organizar a juventude no trabalho, promover disciplina moral e 

adestramento físico “de maneira a prepará-la ao cumprimento dos seus 

deveres para com a economia e a defesa da Nação”. Essa é a educação para 

                                                           
22

 A Intentona Comunista foi uma revolta, ocorrida em novembro de 1935, liderada pela Aliança Nacional 

Libertadora – que foi posta na ilegalidade em julho do mesmo ano, mas que continuou agindo clandestinamente - 

e que pretendia derrubar o governo de Getúlio Vargas. Disponível em: <http://cpdoc.fgv.br/producao/ 

dossies/FatosImagens/RevoltaComunista> Acesso em: 10/11/2016 

 
23

 A constituição de 1937 que ficou conhecida como “Polaca”, pelas características nazi-fascistas que ela 

continha, dado a influência que Getúlio Vargas recebia dos países europeus que implantaram esse regime 

(BEZERRA NETO, 2016). 

 
24

 Segundo Lourenço Filho (1965), em 20 anos (1920-1940) o índice de analfabetismo foi reduzido apenas em 

9%, o que indicava que cerca de 56% da população brasileira de 15 anos e mais continuava analfabeta. 

 
25

 Os indicadores demográficos do IBGE indicam que nos anos de 1940 a taxa de urbanização era de apenas 

31,24%, sendo assim, quase 70% da população brasileira vivia no meio rural. Disponível em: 

<http://seriesestatisticas.ibge.gov.br/series.aspx?vcodigo=POP122> Acesso em: 12/11/2016 
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os camponeses porque para os filhos da burguesia agrária e industrial a 

educação haveria a educação secundária, de caráter propedêutico, que tinha 

por objetivo educar as futuras elites condutoras. (COUTINHO, 2009, p. 41). 

 

Nesse contexto, consolidava-se no meio rural, o auge do movimento de “ruralização”, 

que já se encontrava presente no campo deste o final do século XIX, mas que naquele 

momento, devido ao acelerado processo de industrialização e urbanização no país, que 

substituía o modelo agrário-exportador pelo urbano-industrial, buscava exaltar as vantagens 

de se viver no campo, como esclarece Nagle (1974, p. 26)  

 

A ideologia ruralista compreende um elemento anti-industrialista, 

empregando recursos para manter a predominância do universo agrário-

comercial (...) o ruralismo representava um ponto de vista anti-urbano. 

Fundamentando-se na exaltação das vantagens “naturais” da vida rural, 

difunde uma atitude pessimista, que encobre interesses contrariados pelo 

meio citadino. Este é acusado de artificial, destruidor da solidariedade 

“natural” do homem. Por isso, o urbanismo é tido como um processo de 

degeneração e desintegração social; com ele se inicia o declínio da 

civilização. 

 

Nesse sentido, realizou-se uma campanha de incentivo à vida no campo, baseado na 

ideologia ruralista que visava à permanência do camponês no meio rural, a fim de conter a 

migração de parte da população que moravam no campo para as cidades. 

“Intelectuais e educadores em geral da escola pública aderiram ao movimento ruralista 

com o intuito de determinar formas de ação pedagógicas no campo, buscando sanar, por 

intermédio da educação, o êxodo rural” (BEZERRA NETO, 2003, p. 11). Esse movimento 

ficou conhecido como ruralismo pedagógico. 

Sobre o termo ruralismo pedagógico, Bezerra Neto (2003, p. 15) esclarece que ele foi 

delineado e constituído para “definir uma proposta de educação do trabalhador rural que tinha 

como fundamento básico a ideia de fixação do homem no campo por meio da pedagogia”.  

De acordo com Prado (1995, p.6) o ruralismo pedagógico caracterizou-se como  

 

[...] uma tendência de pensamento articulada por alguns intelectuais que, no 

período em questão, formularam ideias que já vinham sendo discutidas desde 

a década de vinte e que, resumidamente, consistiam na defesa de uma escola 

adaptada e sempre referida aos interesses e necessidades hegemônicas. Estes 

encontram-se diluídos entre o que se pode perceber como interesses de 

caráter econômico das classes e grupos de capitalistas rurais ou como 

interesses de grupos, principalmente políticos interessados na questão 

urbana. Legitimando e reforçando ambas as posturas, encontram-se os 

intelectuais ligados à educação, estudiosos do papel da educação rural 

naquele momento e das características e opções que a escola deveria 

assumir, a fim de compartilhar o projeto abrangente do Estado Nacional. 
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Calazans (1993) explica que, a partir dos anos de 1930, os pioneiros do ruralismo 

pedagógico consolidaram suas ideias e propostas, pois foi no período do Estado Novo que o 

debate foi acalorado, visando atender as complexas necessidades sociais e políticas daquele 

momento. 

Com o fim do Estado Novo e a partir das mudanças nas relações econômicas, sociais e 

políticas, que elevaram às disputas entre as frações de classe no poder, em que a elite agrária 

perde espaço político e a burguesia urbana assume sob o domínio do capitalismo urbano 

industrial do Brasil, houve um relevante embate que entre as forças conservadoras e as 

progressistas, que eram compostas por um conjunto de Movimentos Sociais
26

, os quais, no 

campo e na cidade, buscavam construir uma alternativa popular ao projeto hegemônico de 

governo. Esta alternativa tinha como base a problematização da situação concreta de opressão 

e exploração a que se encontrava submetida grande parte do povo brasileiro, buscando na 

participação política e na organização popular e um caminho para superar essa situação. 

 

En primer lugar, todo movimiento social se articula en torno a un conflicto 

social que se expresa como una inequidad, explotación, opresión o 

discriminación, que afecta a un segmento de la sociedad, el cual en la 

medida que lo percibe como una injusticia o un agravio, genera dinámicas 

asociativas y de movilización para resolverlo. (CARRILLO, 2008, p. 98) 

 

No entanto, com o fim da segunda grande guerra mundial, o mundo polarizado entre 

capitalismo e socialismo, com relações internacionais pautadas na guerra fria entre as duas 

grandes potências, EUA e URSS, caracterizada por uma forte disputa política e ideológica, os 

Estados Unidos da América buscam estabelecer hegemonia e exercer influência e controle 

sobre os países latino-americanos.  

Nesse contexto constitui-se a Organização das Nações Unidas (ONU) como uma 

tentativa de construir um organismo multilateral que contribuiria para uma governança 

econômica mundial. Em seu âmbito foi criada a Organização para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (UNESCO), que, juntamente com o Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF), após 1945, começaram a traçar, entre outras iniciativas, diretrizes e orientações 

para a educação, que passou a ser vista como instrumento para o desenvolvimento capitalista, 

uma vez que, em vários continentes, inclusive no continente americano, muitos países, em 

consequência da não oferta de educação por parte do Estado, contava com um contingente 

                                                           
26

 Entendemos por Movimiento Social un tipo de acción colectiva, más o menos permanente, orientada a 

enfrentar opresiones, desigualdades, exclusiones, protagonizada por sectores amplios de población, quienes a 

través de la organización y movilización en torno a sus demandas y sus luchas van elaborando un sistema de 

creencias y una identidad colectiva, a la vez que van generando propuestas y proyectos que modifican las 

estructuras del sistema social. (CARRILLO, 2008, p. 97) 
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amplo de pessoas analfabetas e fora da escola. E no que se refere ao Brasil, Teixeira (1989) 

aponta os números:  

 

Para isso demonstrar não preciso mais do que apresentar algumas cifras: 

Tínhamos, em 1900, 9.750.000 habitantes de mais de 15 anos, dos quais 

3.380.000 eram alfabetizados e 6.370.000 analfabetos. Em 1950, 14.900.000 

eram alfabetizados e 15.350.000, analfabetos. Diminuímos a percentagem de 

analfabetos de 65% para 51%, em cinquenta anos, mas em números 

absolutos, passamos a ter bem mais do dobro de analfabetos. Se 

considerarmos o analfabeto, como seria lícito considerar, um elemento mais 

negativo do que positivo na população, a situação brasileira, do ponto de 

vista da educação comum, tornou-se em 1950 pior do que em 1900 [...]. 

Bendito seja o nosso crescimento demográfico que anula o nosso pequeno 

esforço em aumentar as oportunidades de educação primária, sem lhe tirar, 

por isto mesmo, o caráter de educação seletiva! (TEIXEIRA, 1989, p. 6) 

 

Nessa conjuntura a UNESCO passa a estimular a realização de programas nacionais de 

educação de adultos analfabetos, por meio de campanhas, pois assumia o discurso que a 

educação o caminho para proporcionar a elevação das condições de vida e o combate à 

pobreza, como ressalta Barreiro (2010, p.25): 

 

O empenho da UNESCO no combate ao analfabetismo, sinônimo do atraso, 

não se restringiu à transmissão de técnicas elementares da leitura e da 

escrita. Adotou-se como estratégia educacional a Educação de Base, 

conhecida também como Educação Fundamental. Seus fundamentos não 

privilegiavam somente a alfabetização, mas propunham uma educação de 

caráter integrador, com conteúdos flexíveis, para atender aos diferentes 

grupos. Tais orientações foram facilmente absorvidas pelo Brasil na 

elaboração de Campanhas de educação de adultos analfabetos em 

consonância com os referenciais da UNESCO. 

 

Paralelo a tudo isso, ainda em 1946, é aprovada, a Lei Orgânica do Ensino Agrícola
27

 

para a formação de trabalhadores da agricultura, contudo, embora esses cursos fossem 

equiparados às outras modalidades, continuavam as restrições àqueles que faziam opção por 

cursos profissionalizantes (COUTINHO, 2009). 
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 Criada pelo Decreto 9.613 de 1946, a Lei Orgânica do Ensino Agrícola define suas finalidades no Art. 2º que 

determina que o ensino agrícola deverá atender: 1. Aos interesses dos que trabalham nos serviços e misteres da 

vida rural, promovendo a sua preparação técnica e a sua formação humana. 2. Aos interesses das propriedades ou 

estabelecimentos agrícolas, proporcionando-lhes, de acordo com as suas necessidades crescentes e imutáveis, a 

suficiente e adequada mão de obra. 3. Aos interesses da Nação, fazendo continuamente a mobilização de 

eficientes construtores de sua economia e cultura. E no Art. 3º O ensino agrícola, no que respeita especialmente à 

preparação profissional do trabalhador agrícola, tem as finalidades seguintes: 1. Formar profissionais aptos às 

diferentes modalidades de trabalhos agrícolas. 2. Dar a trabalhadores agrícolas jovens e adultos não diplomadas 

uma qualificação profissional que lhes aumente a eficiência e produtividade. 3. Aperfeiçoar os conhecimentos 

e capacidades técnicas de trabalhadores agrícolas diplomados. Ainda no Art. 4º Ao ensino agrícola cabe ainda 

formar professores de disciplinas próprias desse ensino e administradores de serviços a esse ensino relativo, e 

bem assim aperfeiçoar-lhes os conhecimentos e competência. 
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No começo da década de 1950 inicia-se a Campanha de Nacional de Educação Rural 

(CNER), que desponta como a primeira iniciativa nacional de ação do Estado para o campo e, 

atrelada à ideologia hegemônica, tinha como objetivo adequar o homem do campo ao plano 

de desenvolvimento econômico através da educação de base, uma vez que com o crescimento 

do capitalismo, havia a necessidade de uma mão-de-obra barata com formação especializada, 

que pudesse oferecer sua força de trabalho, e ao mesmo tempo, adaptar-se ao processo de 

subordinação capitalista.  

Contudo, a perspectiva de desenvolvimento nacional aliada à política populista, cujo 

apoio dos governantes se deu com o intuito de obter êxito eleitoral, uma vez que o voto estava 

condicionado à alfabetização, estimulou a mobilização dos grupos populares, por meio de 

campanhas e movimentos de alfabetização de jovens e adultos, direcionados não só para a 

população urbana, como também para população rural, buscando acesso à educação pública 

de qualidade. 

Nesse contexto, ocorreram fatos importantes no campo da cultura, política e Educação 

Popular, que passaram a delinear um novo significado a partir dos movimentos pedagógicos e 

sociais, no final dos anos de 1950 e início dos anos de 1960: 

 

A mobilização da sociedade brasileira em defesa da escola encontrou nessas 

ideias fundamentos para suas proposições e espaços para formulação de 

movimentos pedagógicos e sociais que com suas ações demarcaram uma 

nova perspectiva e contribuíram para trabalhos posteriores no campo da 

Educação Popular. Gostaríamos, portanto, de destacar os seguintes 

movimentos e organizações: Movimentos de Educação Popular (MCP, CPC, 

A campanha De Pé no Chão também se aprende a ler, MEB); Movimento da 

Ação Católica (JAC, JEC, JIC, JOC e JUC) e Ação Popular; Movimentos 

sociais do campo (Ligas Camponesas, ULTAB, MASTER). (SILVA, 2009, 

p. 38) 

 

As mobilizações que tomam forma na primeira metade dos anos de 1960, assumem 

um significado específico, cuja preocupação principal é com a participação política das 

massas e a tomada de consciência da realidade brasileira, assim como do meio em que estão 

inseridos. Deste modo o termo Educação Popular (EP) ganha força, tornando-se sinônimo de 

uma educação contra-hegemônica, como destaca Saviani (2013, p. 317): 

 

A expressão “Educação Popular” assume então, o sentido de uma educação 

do povo, pelo povo e para o povo, pretendendo-se superar o sentido anterior, 

criticado como sendo uma educação das elites, dos grupos dirigentes e 

dominantes, para o povo, visando a controlá-lo, manipulá-lo, ajustá-lo à 

ordem existente.  

 



45 

 

Na perspectiva de confrontar a escola burguesa, a Educação Popular emerge “como 

um conjunto de práticas que se realizam e se desenvolvem dentro de processos históricos no 

qual estão imersos os setores populares” (SILVA, 2009, p.38), e que se faz necessária 

enquanto oportunizadora das condições intelectuais que irão proporcionar aos trabalhadores 

maior esclarecimento para o engajamento e a participação social. 

Assim, o combate ao analfabetismo refere-se, não mais apenas ao ato de instruir, mas 

à uma ação conscientizadora que ganha força com as lutas dos Movimentos de Educação de 

Base.  

 

A educação de base era entendida como o processo educativo destinado a 

proporcionar a cada indivíduo os instrumentos indispensáveis ao domínio da 

cultura de seu tempo, em técnicas que facilitassem o acesso a essa cultura − 

como a leitura, a escrita, a aritmética elementar, noções de ciências, de vida 

social, de civismo, de higiene − e com as quais, segundo suas capacidades, 

cada homem pudesse desenvolver-se e procurar melhor ajustamento social 

(BEISIEGEL, 1989, p. 14). 

 

A proposta pedagógica da Educação Popular nega a educação tradicional da escola 

ofertada pelo sistema hegemônico capitalista, que se mantém engessado em um conjunto de 

conhecimentos disciplinados e conteúdos descontextualizados, com significado limitado em 

relação à realidade dos educandos.  

A Educação Popular é pautada na dialogicidade. A partir das contradições da realidade 

capitalista vivida por homens e mulheres, o conhecimento é construído e reconstruído, num 

constante processo de conscientização e na condição de seres históricos e inacabados.  

Nesse contexto, recusando o assistencialismo e o sectarismo, Paulo Freire se destaca 

ao assumir a educação como ato político de libertação dos oprimidos e propõe uma educação 

que, tendo como base o diálogo, se constitua como um processo de problematização da 

realidade e de organização política em busca da superação desta situação concreta. 

A Educação Popular, na perspectiva de Paulo Freire (2011), se faz popular pelo 

potencial de organização da classe trabalhadora, possui em sua essência a contestação do 

sistema político e da ordem econômica vigente. Sua teoria é incorporada por grupos de 

educadores, militantes e trabalhadores dos movimentos populares para embasar suas práticas 

educativas. 

A ação educativa proposta por Freire (2011) concilia três grandes elementos: I) a 

rigorosidade científica, na qual estrutura o seu pensamento e suas teorias sobre a educação, o 

ser humano e o mundo; II) uma relação estruturante com os movimentos sociais, o que lhe 

permite embasar todo o seu pensamento e sua prática com a finalidade da mudança das 
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estruturas perversas da sociedade brasileira e; III) uma grande sensibilidade que lhe permitia 

perceber o mundo além das relações profissionais, envolvendo e envolvendo-se no contexto 

em que estava inserido e lutando pela conscientização e superação das mais diversas 

situações. Estes elementos fizeram com que a prática freireana, se entrelaçasse aos aspectos 

teóricos, promovendo a práxis
28

. 

Ana Freire (1996) discutindo a práxis como elemento formador da pedagogia freireana 

e do próprio Paulo Freire, afirma que: 

 

Freire forjava-se, pela práxis vivida, como pedagogo do oprimido – mesmo 

sem ter ainda escrito a Pedagogia do Oprimido - porque partia do saber 

popular, da linguagem popular, da necessidade popular, respeitando o 

concreto deles, o cotidiano de limitações deles. (FREIRE, 1996, p. 37) 

 

No meio rural, a mobilização popular se ampliava com o avanço das Ligas 

Camponesas, que, de acordo com Azevedo (1982), surgiram em 1945 após o fim do governo 

do presidente Getúlio Vargas (1930-1945), sob a direção do Partido Comunista Brasileiro 

(PCB) e tinha como um de seus objetivos, obter uma maior projeção para discussões acerca 

da situação e das relações agrárias estabelecidas no país naquele período: 

 

As Ligas seriam, por excelência, os instrumentos de organização e de 

mobilização das massas rurais pelo Partido Comunista que atua não só com 

assalariados da grande propriedade comercial, mas encampa também as 

reivindicações específicas do campesinato, do pequeno produtor ou 

arrendatário, dos parceiros e posseiros. [...] Essas Ligas e Associações Rurais 

foram fundadas em quase todos os estados brasileiros, reunindo em torno de 

si algumas dezenas de milhares de trabalhadores rurais e camponeses 

(AZEVEDO, 1982, p. 56).  

 

No entanto, a história das Ligas Camponesas pode ser compreendida em três 

momentos: o primeiro, que começa em 1945 e vai até 1947, marcado pelo fim do Estado 

Novo e o início das Ligas com PCB; um segundo, que vai de 1948 até 1954, o qual 

destacamos como movimentos de luta: a guerrilha de Porecatu (conflito entre posseiros e 

latifundiários na divisa de São Paulo e Paraná – 1950), a revolta de Dona Noca (conflito no 

interior do Maranhão – 1951), o território livre de Formoso (conflito entre posseiros e 

latifundiários por uma área de quase 10 mil quilômetros quadrados) e o primeiro Congresso 

Nordestino de Trabalhadores Agrícolas (ocorrido em Recife, sob a orientação do Partido 

Comunista de Pernambuco – 1954); e o último e mais expressivo momento do movimento, 
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 A expressão práxis refere-se, em geral, a ação, a atividade, e, no sentido que Marx atribui, é a atividade livre, 

universal, criativa e autocriativa, por meio da qual o homem cria (faz, produz), e transforma (conforma) seu 

mundo humano e histórico e a si mesmo; atividade específica ao homem, que o torna basicamente diferente de 

todos os outros seres. (BOTTOMORE, 1997) 
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que inicia em de 1954, quando as Ligas Camponesas organizaram-se ainda com mais força, 

principalmente nos estados de Pernambuco, lideradas por Francisco Julião, e na Paraíba, sob a 

liderança de João Pedro Teixeira, tornando-se o principal foco de resistência e atuação do 

movimento rural da época até o seu final, quando foram fortemente reprimidas e 

consequentemente extintas em 1964, com a tomada do governo pelos militares.  

Em 1964, um novo modelo político é implantado e tem como característica a tentativa 

de “controlar a questão agrária, por meio da violência e com a implantação de seu modelo de 

desenvolvimento econômico para o campo, priorizou a agricultura capitalista em detrimento 

da agricultura camponesa” (FERNANDES, 1999, p. 31) 

Como resultado desta política, tivemos a redução dos créditos aos pequenos 

agricultores, a falta de apoio técnico, o desrespeito aos direitos sociais no campo, o privilégio 

à plantation
29

 contrária a pequena agricultura dos povos do campo. De acordo com Fernandes 

e Molina (2004, p. 69), esse novo modelo de agricultura, tinha como objetivo “[...] ocultar o 

caráter concentrador, predador, expropriatório e excludente [do agronegócio], para dar 

relevância somente ao caráter produtivista”, destacando o aumento da produção e fazendo 

campanha de uso de novas tecnologias. 

Com esse “processo de modernização agrícola” no Brasil, nos anos de 1960 e 1970 

não se podia pensar em uma proposta de uma efetiva reforma agrária, já que nessa época, o 

principal objetivo era a afirmação do desenvolvimento do capitalismo no campo com a 

manutenção da estrutura fundiária. 

Porém, o final dos anos de 1970 e os anos de 1980 foram marcados como um período 

de luta e resistência política. Os movimentos sociais se sobressaíram numa ofensiva tentando 

articular a luta contra a ditadura militar e por uma nova perspectiva de país. Segundo Caldart 

(2004b), foi o momento onde novos sujeitos sociais coletivos se constituíram, na luta pela 

redemocratização e anunciando o aparecimento de um novo tipo de expressão dos 

trabalhadores. 

Nos anos de 1980, destacaram-se três frentes de luta no campo. Uma protagonizada 

pelos assalariados rurais, que, dentro das condições impostas pelo capitalismo agrário, 

buscavam melhores salários e condições de trabalho; os posseiros que, tentando garantir o 

título definitivo de propriedade da terra, combatiam as ações e a estrutura burocrática que 

sustentavam os grileiros; e por último, temos os sem-terra que, como resultado do processo de 
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Denomina-se plantation a monocultura realizada em grandes áreas e que é direcionada, principalmente, ao 

mercado externo. Tem como característica principal do trabalho a semiproletarização ou formas semelhantes à 

escravidão. (FRAGOSO, FLORENTINO E FARIA, 1998) 
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modernização da agricultura e da industrialização nacional, começaram a lutar politicamente 

para retornarem ao campo do qual foram expulsos pela associação da expansão do capitalismo 

agrário e o desenvolvimento industrial e comercial. 

A formação de um sujeito coletivo e a organização política deste terceiro segmento 

traz à tona a relação entre os diversos projetos nacionais e os projetos educativos, 

principalmente para o campo. 

A partir do processo de redemocratização e a consequente efervescência de 

movimentos e organizações sociais na luta pelos direitos de cidadania, emerge no seio da 

sociedade civil, por meio dos movimentos populares, a perspectiva de uma proposta 

educativa, inspirada na concepção libertadora proposta por Paulo Freire, que defendia a 

conscientização e a autonomia popular, como explica que Caldart (2004a, p. 28): “É a 

concretização da Pedagogia do Oprimido, talvez entre seus sujeitos mais legítimos”. 

Nesse contexto o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) vai 

ganhando força, sugerindo um projeto de Educação Popular também nos espaços formais de 

educação, tomando como tarefa principal a ocupação da escola. 

A compreensão sobre o papel da escola passa a ser reconstruída, não sendo mais 

apenas compreendida com o aparelho reprodutor do projeto hegemônico de sociedade, mas 

vista também como um lugar concreto de uma educação que atenda aos reais interesses das 

classes populares. Assim, podemos afirmar que a Educação Popular comprometida com a 

classe trabalhadora é uma educação ético-política e intelectual dessa classe, acontecendo em 

todos os espaços educativos, direcionada ao atendimento das necessidades e dos reais 

interesses das camadas populares.  

A construção de uma educação do e para o campo, pode ser compreendida como fruto 

da luta política e da organização popular em defesa de um direito básico que lhes é garantido 

pelo ordenamento jurídico, mas que não é efetivamente materializado na realidade social, que 

é o acesso à uma educação de qualidade em seu próprio espaço de moradia, considerando e 

respeitando as especificidades dos povos do campo, a partir de políticas públicas e pelo 

reconhecimento dos direitos da população camponesa à educação.  

Nesse sentido, o projeto de nação defendido pelo movimento de Educação do Campo é 

bastante diferente e, em nossa opinião, superior ao projeto de país instituído pelas elites 

brasileiras, pois tem como prioridade o povo e a efetivação dos direitos sociais, defendendo a 

autonomia e a igualdade econômica, a diversidade cultural, a sustentabilidade ambiental e os 

direitos da pessoa humana.  
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Benjamim (2000, p. 13), analisando a necessidade de um projeto popular para o Brasil, 

afirma que: 

 

Quando dizemos que nosso projeto é popular, queremos dizer que ele 

pretende organizar a sociedade em torno dos interesses, do potencial humano 

e dos valores dos grupos sociais que vivem do trabalho e da cultura, que, 

como vimos, são a imensa maioria. Só assim, a solidariedade, em vez do 

egoísmo, pode passar a ser o princípio organizador da nossa vida em 

comum. (grifo do autor) 

 

A partir desta perspectiva as principais matrizes da educação desenvolvida pelos 

Movimentos Sociais em parceria com outras organizações e sujeitos, retomam a Educação 

Popular, a fim pensar uma proposta educacional que corrobore com os anseios do povo, 

incluindo os povos do campo. 

 

2.1.1 A mobilização dos Movimentos Sociais por uma Educação do Campo: uma breve 

trajetória 

 

O sistema educacional implantado no Brasil é fortemente marcado por um modelo 

excludente de desenvolvimento do campo brasileiro. Durante séculos o direito à educação era 

privilégio apenas dos membros da elite e servia diretamente à classe dominante, sendo 

inacessível à grande parte da população, principalmente do meio rural. 

A princípio, o sistema de educacional não teve diretrizes políticas e pedagógicas 

específicas, nem investimento financeiro que possibilitasse a institucionalização e 

manutenção de uma escola de qualidade em todos os níveis de ensino ou em todas as classes 

sociais. E o campo não se constituía como um espaço prioritário para ação institucionalizada 

do Estado, ao contrário, era tratado pelo poder público com políticas compensatórias, através 

de projetos, programas e campanhas emergenciais e sem continuidade, com ações que 

adaptavam o modelo de educação urbana no meio rural, como denuncia Arroyo (2007, p. 

159),  

 

O campo é visto como uma extensão, como um quintal da cidade. 

Consequentemente, os profissionais urbanos, médicos, enfermeiras, 

professores estenderão seus serviços ao campo. Serviços adaptados, 

precarizados, no posto médico ou na escolinha pobres, com recursos pobres; 

profissionais urbanos levando seus serviços ao campo, sobretudo nos anos 

iniciais, sem vínculos culturais com o campo.  

 

Com esse quadro histórico de exclusão do meio rural, a população campesina 

apresenta, até hoje, uma grande diferença no índice de analfabetismo em relação ao meio 
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urbano
30

. Nesse contexto, a articulação entre as lutas pela terra e pela educação foi ganhando 

cada vez mais espaço no cenário político do país a partir da década de 1980 e ao longo dos 

anos de 1990, quando os movimentos que buscavam uma educação digna para as populações 

do campo, passando a organizar vários encontros para discutir propostas educativas a serem 

assumida nos espaços de luta pela reforma agrária. 

Nesse contexto de lutas e organização destacamos inicialmente, o I Encontro Nacional 

de Educadores e Educadoras da Reforma Agrária (I ENERA) em 1997 que foi realizado em 

Brasília e contou com a presença de representantes da Conferência Nacional dos Bispos do 

Brasil (CNBB), da Universidade de Brasília (UnB), da Organização das Nações Unidas para 

Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) e do Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF). 

 

Este encontro possibilitou que os debates sobre a educação nos 

assentamentos e acampamentos do MST ganhassem uma dimensão maior 

que a projetada inicialmente, construindo um grande movimento nacional 

“Por uma Educação do Campo” (OLIVEIRA NETO, 2014, p. 129). 

 

No ano seguinte, em 1998, foi formada a “Articulação Nacional Por uma Educação do 

Campo”, que se constituiu em uma articulação supra organizacional, e passou a promover e 

gerir as ações conjuntas pela escolarização dos povos do campo em nível nacional. Uma das 

suas primeiras ações, foi a realização em agosto do mesmo ano, da “I Conferência Nacional 

Por Uma Educação Básica do Campo
31

”, que tinha como finalidade demarcar as opções 

políticas a que se vincula este movimento, afirmando seus principais atores e bandeiras, 

esclarecendo que a luta pelo território e a luta pela educação encontram-se definitivamente 

articuladas.  

Este debate histórico iniciado pelos Movimentos Sociais do Campo propiciou a 

consolidação da Educação do Campo como princípio e projeto político para o meio rural. E 

no que se refere às políticas de Educação do Campo, contamos com uma legislação mais 

específica, pois como explica Molina (2010, p. 140),  

 

Educação do Campo não é somente um projeto educativo, uma modalidade 

de ensino, ela é uma perspectiva de transformação social, um horizonte de 
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 De acordo com os dados da PNAD 2015, o índice de analfabetismo da população rural brasileira é de 19,8%, 

enquanto no meio urbano esse índice é de 7,1%. Disponível em: 

<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoerendimento/pnad2015/brasil_defaultxls_unidades.

shtm> Tabela 3.1. Acesso em: 12/12/2016 

 
31

Realizada em Luziânia, GO, 27 a 31 de julho de 1998, precedida por seminários estaduais, contou com a 

parceria da CNBB, através de seu Setor Educação e das Pastorais Sociais, com o MST, UNICEF, UNESCO e 

UnB. 
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mudança nas relações sociais não só no campo, mas na sociedade brasileira, 

projetada pelos sujeitos coletivos de direito que a protagonizam.  

 

Nesse sentido, que a I Conferência consolidou um conjunto de demandas reivindicadas 

no marco da luta pelo direito à Educação do Campo e dela resultaram significativas 

conquistas no plano legislativo, em favor de uma educação não só para o campo, mas do e no 

campo. Deste modo, consideramos um grande avanço a instituição de políticas públicas, 

afirmadas a partir dos documentos específicos que compõem o Ordenamento Jurídico que 

regulamentam a Educação Básica do Campo, conforme disposto no quadro 3: 

QUADRO 3: Ordenamento Jurídico que regulamenta a Educação Básica do Campo 

DOCUMENTO OBJETIVO/EMENTA 

Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – LDB 

nº 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996. 

(Artigo 28) 

Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 

A LDB define e regulariza o sistema de educação brasileiro 

com base nos princípios presentes na Constituição de 1988.  

No Artigo 28 propõe adequações na oferta de educação 

básica para a “população rural”, no qual os sistemas de 

ensino promoverão as adaptações necessárias à sua 

adequação às peculiaridades da vida rural e de cada região. 

Portaria nº 10, de 16 de abril 

de 1998. 

Regulamenta o Programa Nacional de Educação na Reforma 

Agrária (PRONERA) 

Parecer CNE/CEB nº 36, de 

04 de dezembro de 2001. 

Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas 

do Campo. RELATORA: Edla de Araújo Lira Soares. 

Resolução CNE/CEB nº 1, 

de 03 de abril de 2002. 

Institui Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas 

Escolas do Campo. Aspectos normativos e questões 

específicas no que se refere ao atendimento da Educação 

Básica do Campo. 

Referências para uma 

Política Nacional de 

Educação do Campo. 

Caderno de Subsídios. 

Apresenta um conjunto de informações que visam a 

subsidiar a formulação de políticas de Educação do Campo 

em âmbito nacional respaldadas em diagnósticos do setor 

educacional, nos interesses e anseios dos sujeitos que vivem 

no campo e nas demandas dos movimentos sociais. 

Parecer CNE/CEB nº 1, de 

01 de fevereiro de 2006. 

Dias letivos para a aplicação da Pedagogia de Alternância 

nos Centros Familiares de Formação por Alternância 

(CEFFA). RELATOR: Murílio de Avellar Hingel 
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Parecer CNE/CEB nº 23, de 

12 de setembro de 2007. 

Consulta referente às orientações para o atendimento da 

Educação do Campo. RELATOR: Murílio de Avellar 

Hingel 

Resolução nº 2, de 28 de 

abril de 2008. 

Estabelece diretrizes complementares, normas e princípios 

para o desenvolvimento de políticas públicas de atendimento 

da Educação Básica do Campo. 

Decreto nº 7.352, de 04 de 

novembro de 2010. 

Dispõe sobre a política de Educação do Campo e o 

Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária - 

PRONERA 

Resolução CNE/CEB nº 4, 

de 13 de julho de 2010. 

Reconhece, no capítulo II, seção IV, a Educação Básica do 

Campo como uma Modalidade da Educação Básica. 

Fonte: Ordenamento Jurídico que trata da Educação do Campo. Organizadora: SANTOS, 2017. 

Esses documentos reafirmam a identidade, as especificidades, orientam o modelo de 

currículo e garantem os direitos à educação dos povos do campo. 

Caldart (2004a, p. 10), destaca que a I Conferência representou “o momento do 

batismo coletivo de um novo jeito de lutar e pensar a educação para o povo brasileiro que vive 

e trabalha no e do campo” e a partir de então o termo Educação do Campo passa a ter nova 

conotação 

 

Nossa proposta é pensar a Educação do Campo como processo de construção 

de um projeto de educação dos trabalhadores e das trabalhadoras do campo, 

gestado desde o ponto de vista dos camponeses e da trajetória de luta, de 

suas organizações. Isto quer dizer que se trata de pensar a educação (política 

e pedagogia) desde os interesses sociais, políticos, culturais de um 

determinado grupo social; ou trata-se de pensar a educação (que é um 

processo universal) desde uma particularidade, ou seja, desde sujeitos 

concretos que se movimentam dentro de determinadas condições sociais de 

existência em um dado tempo histórico (CALDART, 2004a, p. 12). 

 

Nesse contexto, a primeira demarcação importante deste movimento foi o resgate do 

seu sujeito histórico, o camponês
32

, e a sua definição como um sujeito social, cujas 

especificidades devem ser consideradas diante na sua classe social.  

No texto preparatório para a I Conferência Nacional Por uma Educação Básica do 

Campo, Fernandes, Cerioli e Caldart (2004, p. 25) esclarecem que: 
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 Neste trabalho, o termo camponês entendidos no sentido de diferentes grupos de trabalhadores e trabalhadoras 

do campo cujo processo de reprodução social ocorre em contraposição às relações capitalistas de produção, 

ainda que subordinado a elas. (CALDART, 2004a) 
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Temos uma preocupação especial com o resgate do conceito de camponês. 

Um conceito histórico e político. Seu significado é extraordinariamente 

genérico e representa uma diversidade de sujeitos. No Brasil, em algumas 

porções do Centro-Sul, tem a denominação de caipira. Caipira é uma 

variação de caipora, que vem do tupi kaa’pora, em que kaa’ significa mato e 

porá significa habitante. No Nordeste é curumba, tabaréu, sertanejo, capiau, 

lavrador... No norte é sitiano, seringueiro. No Sul é colono, caboclo...  

 

Assim, compreendemos que não se pode falar em Educação do Campo sem considerar 

o papel da educação na formação da identidade dos sujeitos, relacionando a noção de 

identidade aos elementos e saberes das diversas populações que se caracterizam como povos 

do campo, as quais a legislação brasileira define como:  

 

Populações do campo: os agricultores familiares, os extrativistas, os 

pescadores artesanais, os ribeirinhos, os assentados e acampados da reforma 

agrária, os trabalhadores assalariados rurais, os quilombolas, os caiçaras, os 

povos da floresta, os caboclos e outros que produzam suas condições 

materiais de existência a partir do trabalho no meio rural. (BRASIL, 2010, p. 

1) 

 

É a partir da identidade camponesa que podemos definir o campesinato e compreender 

porque os diversos sujeitos acima mencionados, mesmo contendo diferenças nos seus modos 

de viver, podem ser entendidos como manifestações do campesinato nacional. 

No documento preparatório, há ainda a defesa veemente de uma Educação do Campo 

e uma explicação do porquê do movimento articular-se em torno da luta “Por uma educação 

básica do campo”. A defesa da educação básica tem dois motivos: o primeiro, é que “a 

escolarização não é toda a educação, mas é um direito social fundamental a ser garantido (e 

hoje ainda vergonhosamente desrespeitado) para todo o nosso povo, seja do campo ou da 

cidade”. Segundo, porque “a expressão educação básica carrega em si a luta popular pela 

ampliação da noção de escola pública” (FERNANDES; CERIOLI; CALDART, 2004, p. 24). 

A expressão do campo, presente no documento faz referência à necessidade de a 

escola assumir a cultura e o trabalho local como elementos estruturadores do seu 

planejamento e de suas ações educativas. Mais do que uma escola que está no campo, a escola 

do campo tem que ter o seu “projeto político-pedagógico vinculado às causas, aos desafios, 

aos sonhos, à história e à cultura do povo trabalhador do campo” (KOLLING; NERY; 

MOLINA, 1999, p. 29) 

Após a realização da I Conferência, o processo de inserção da Educação do Campo se 

fortaleceu na agenda política, além disso, com as mobilizações dos Movimentos Sociais do 

Campo e a articulação Por uma Educação Básica do Campo, resultaram em várias conquistas 

de âmbito legal, como já mencionadas, sendo que uma das mais importantes foi a aprovação 
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das Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo (Resolução 01, de 

2002, do Conselho Nacional de Educação). 

Na II Conferência Nacional Por uma Educação do Campo, realizada em 2004, o 

movimento avança no sentido de reivindicar que a Educação do Campo seja assumida como 

Política Pública pelo Estado e pelos Governos, como garantia de direito, não somente à 

Educação Básica. 

Destaca-se ainda, em 2004, a criação da Coordenação Geral de Educação do Campo 

(CGEC), por meio da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade – 

SECAD
33

, com o objetivo de elaborar políticas públicas específicas aos povos do campo. No 

ano de 2007, o Ministério da Educação (MEC) por meio da Portaria Nº 1.258/2007 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 

As reivindicações dos MSC encontravam apoio no direito conquistado na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9.394/96), um marco da inserção da Educação 

do Campo na política educacional ao afirmar, em seu artigo 28, a possibilidade de adequação 

curricular e metodologias apropriadas ao meio rural, além de flexibilizar a organização 

escolar, com adequação do calendário escolar, o que é amparado legalmente pelas Diretrizes 

Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo: 

 

Art. 7º É de responsabilidade dos respectivos sistemas de ensino, através de 

seus órgãos normativos, regulamentar as estratégias específicas de 

atendimento escolar do campo e a flexibilização da organização do 

calendário escolar, salvaguardando, nos diversos espaços pedagógicos e 

tempos de aprendizagem, os princípios da política de igualdade. 

§ 1° O ano letivo, observado o disposto nos artigos 23, 24 e 28 da LDB, 

poderá ser estruturado independente do ano civil.  

§ 2° As atividades constantes das propostas pedagógicas das escolas, 

preservadas as finalidades de cada etapa da educação básica e da modalidade 

de ensino prevista, poderão ser organizadas e desenvolvidas em diferentes 

espaços pedagógicos, sempre que o exercício do direito à educação escolar e 

o desenvolvimento da capacidade dos alunos de aprender e de continuar 

aprendendo assim o exigirem. (BRASIL, 2002, p. 2) 

 

Em 2005, foi realizado o I Encontro Nacional de Pesquisa em Educação do Campo
34

. 

Este evento foi promovido pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) por meio do 

                                                           
33

 Em 2011, foi realizada uma reestruturação na SECAD, à qual se “acrescenta” o eixo da inclusão, alterando o 

nome para Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão – SECADI 
34

 Realizado de 19 a 21 de setembro de 2005, em Brasília. 
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PRONERA e pelo MEC, através da SECAD e se constitui como o primeiro encontro nacional 

organizado com a finalidade de discutir entre pesquisadores e Movimentos Sociais, que já 

vinham construindo a Educação do Campo, o quadro nacional das pesquisas em Educação do 

Campo no país e contou com a presença de representantes de vinte e quatro unidades da 

federação. 

O debate da Educação do Campo caminha na perspectiva de construção de um projeto 

educacional que respeita a temporalidade, a cultura, o trabalho e o território do grupo ao qual 

está vinculada. Com uma abertura crítica ao mundo e à realidade em que o sujeito está 

inserido, que disputa politicamente o projeto de futuro. É uma perspectiva onde os sujeitos 

encontram-se com seus pares em espaços educativos para discutir qual será o próximo passo 

para torna-lo como se deseja, em um constante processo evolutivo. 

Diante disso, compreendemos a Educação do Campo surge como uma proposta 

educativa emancipadora e contra-hegemônica, como destaca Batista (2009, p. 172). 

 

A Educação do Campo está se constituindo num paradigma de educação que 

busca fazer-se presente nas políticas educacionais. Ela envolve uma 

concepção e uma prática de educação com fundamentos filosóficos, 

sociológicos, epistemológicos, pedagógicos e uma proposta curricular que 

questiona e busca se diferenciar da educação hegemônica.  

 

Essa perspectiva de educação afirma-se como novo modelo que tem suas bases na 

Educação Popular, pois é especialmente voltada para as classes populares, que deve ocorrer 

tanto nos Movimentos Sociais, na comunidade, quanto na escola e é fundamentada nos 

princípios destacados por Batista (2009, p. 172). 

 

A Educação do Campo busca proporcionar uma apropriação da educação e 

da escola pública pela comunidade escolar e do local onde ela se localiza. É 

um paradigma educativo emancipatório, autônomo, solidário, crítico, 

cidadão inspirado no pensamento educacional marxista, socialista, na 

pedagogia do oprimido de Paulo Freire e nas experiências e na pedagogia do 

movimento.  

 

Neste mesmo ritmo percebemos que outras legislações vêm ao encontro da demanda 

Por Uma Educação do Campo, que respeite as comunidades locais e que integre a vida no 

meio rural, como forma de garantir que os filhos dos camponeses não tenham uma educação 

que a todo o momento lhe seja imposto ideologicamente, que o caminho da cidade é o único 

possível para que essa população tenha uma vida digna.  

Nesse sentido, as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do 

Campo, definem em seu artigo 5º que: 
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As propostas pedagógicas das escolas do campo, respeitadas as diferenças e 

o direito à igualdade e cumprindo imediata e plenamente o estabelecido nos 

artigos 23, 26 e 28 da Lei 9.394, de 1996, contemplarão a diversidade do 

campo em todos os seus aspectos: sociais, culturais, políticos, econômicos, 

de gênero, geração e etnia. (BRASIL, 2002, p. 1) 

 

Contudo, mesmo havendo grandes avanços na legislação que trata da Educação do 

Campo, existe uma disputa intensa com projetos e propostas diferentes para o meio rural, 

representada, de um lado, pelos Movimentos Sociais, camponeses, igreja e outros setores 

progressistas e, por outro, pelos latifundiários, grandes produtores, oligarquias agrárias e 

grileiros. Desta forma, assim como o ordenamento jurídico apresentou avanços, também 

registramos retrocessos, como o observado nas alterações do Código Florestal
35

 em que 

prevalece um caráter conservador da injusta estrutura fundiária brasileira e um projeto de 

campo ligado aos interesses hegemônicos, favorecendo o agronegócio, o qual nos colocamos 

contrárias, pois acreditamos em uma Educação do Campo contra-hegêmonica, voltada para a 

agricultura familiar, que valorize os sujeitos e seus conhecimentos e que promova o 

desenvolvimento social. 

 

2.2 BASES TEÓRICO-METODOLÓGICAS DA EDUCAÇÃO POPULAR NA 

EDUCAÇÃO DO CAMPO 

 

De um modo geral, a maioria dos movimentos que tomam a educação como elemento 

de luta política por transformações sociais tem como referência os princípios da Educação 

Popular (EP), e com os Movimentos Sociais do Campo não é diferente. 

Dentre as perspectivas da análise que tratam da relação entre a Educação Popular e a 

Educação do Campo, Molina (2006, p. 12) afirma que parte do legado da EP enriquece “a 

construção dos paradigmas da Educação do Campo, pois, um dos objetivos da Educação 

Popular é contribuir para criar condições de o povo ser sujeito do processo de produção do 

conhecimento e de sua própria vida”.  

Silva (2006), ao analisar as matrizes da Educação do Campo, apresenta pelo menos 

três elementos da Educação Popular: I) a educação como formação humana, pautada na 
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 Como explica OLIVEIRA (2013), a partir do momento que o capital agrário, sob o formato do agronegócio, 

avança com apoio do Código Florestal (Lei nº 12.651 de 25/05/2012) alterado sob a pressão da chamada 

“Bancada Ruralista”, expandindo seus domínios de terra ao diminuir a Reserva Legal destinada ao uso 

sustentável da floresta, estimula os camponeses, principalmente os mais jovens a buscarem espaço e meios de 

sustentação nas cidades, uma vez que o agronegócio não oferece muitos empregos, pois utiliza tecnologias 

avançadas e máquinas para plantar, recolher e enviar aos portos. Além disso, a alteração do Código Florestal, 

causa sérios danos ambientais, promovendo a perda de biodiversidade na região explorada, que antes era 

preservada. (TOLEDO et al., 2010) 
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compreensão de que o ser humano como ser histórico é inconcluso, desta forma, a educação, 

em seu sentido mais amplo, é capaz de construir “referências culturais e políticas para a 

intervenção das pessoas e dos sujeitos sociais na realidade, visando uma humanidade plena e 

feliz” (SILVA, 2006, p. 74); II) a educação como emancipação humana, que se refere 

desenvolvimento de uma educação numa perspectiva crítica, que compreende o sujeito 

histórico, contrário a situações de opressão, que busca a liberdade, autonomia e emancipação 

e se reconhece como transformador do meio em que vive; e III) a educação como ação 

cultural, “que se produz por meio de relações mediadas pela forma de produzir a vida, na 

relação com o meio ambiente e o trabalho” (SILVA, 2006, p.75). Compreende uma educação 

que respeite a diversidade e as especificidades dos povos, que promova a valorização da 

identidade e o resgate os valores culturais como parte fundamental no processo educativo.  

É nesse sentido que a Educação do Campo cuja matriz reside nos princípios da 

Educação Popular opõe-se ao sentido de educação rural pautada na imposição de um modelo 

educacional urbano e, na consequente expropriação e exploração do camponês, pois a EP de 

base freireana traz em seu projeto educativo os princípios da formação humana, a valorização 

da realidade e dos saberes da experiência. 

Assim, podemos falar em uma Educação Popular do Campo, uma vez que as 

concepções de ser humano, de mundo, conhecimento, história, educação e a dimensão política 

da educação defendida pela Educação do Campo são resultado dos acúmulos históricos dos 

Movimentos Sociais brasileiros, tendo como grande influência a sua prática em ações de 

Educação Popular. 

Um dos principais elementos que caracterizam a identidade da Educação do Campo no 

Brasil é  

 

a especificidade 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 ela se enraíza. A afirmação de que 

só há sentido no debate sobre Educação do Campo como parte de uma 

reflexão maior sobre a construção de um Projeto de Nação, popular e 

revolucionário, é o chão inicial capaz de garantir o consenso dos que se 

reúnem em torno desta bandeira (MOLINA, 2006, p. 10). 

 

Na perspectiva da educação no contexto das lutas sociais, observamos que, no que se 

refere à população camponesa, o processo educativo parte da aquisição de uma identidade 

coletiva e que a pedagogia ocorre além da escola, organizada no seio dos movimentos e na 

prática social, pois a proposta de Educação do Campo baseia-se na valorização da 

aprendizagem (escolar, familiar e de luta), seja nos espaços da sala de aula, do acampamento 
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ou assentamento, além das relações sociais (estabelecidas entre os estudantes, professores, 

grupos coletivos de produção cultural, etc.), mas, principalmente, das relações sociais 

desenvolvidas nos diferentes tempos e espaços.  

Arroyo (1989) ressalta que a educação é um direito do trabalhador, ele afirma que a 

exclusão do saber, sofrida pelo povo, não é fundamentalmente um problema de negação do 

saber escolar elementar para que o sujeito seja melhor dominado. “A hegemonia nasce na 

fábrica e a luta pelo saber se insere nas próprias relações sociais de produção, passando pelo 

campo político”, porém, “o movimento de construção de uma sociedade alternativa implica a 

construção de um novo saber, de uma nova cultura, de uma nova concepção do mundo e dos 

sujeitos empenhados nessa construção” (ARROYO, 1989, p. 17), 

No contexto político, agregado às mobilizações dos Movimentos Sociais e destacando 

especialmente as experimentações pedagógicas, contamos com a atuação de sindicatos, 

organizações comunitárias, setores da igreja católica que se identificam com a Teologia da 

Libertação
36

, organizações ligadas à Reforma Agrária, entre outras, cuja finalidade é 

estabelecer um sistema de ensino público para as populações campesinas, com um paradigma 

pedagógico que valorize a cultura e a identidade dos povos do campo. 

Nessa perspectiva, destacamos as iniciativas populares de organização da Educação do 

Campo realizadas pelos Centros Familiares de Formação por Alternância (CEFFAs)
37

, que 

abrangem as Escolas Famílias Agrícolas (EFAs), as Casas Familiares Rurais (CFRs), as 

Escolas Comunitárias Rurais (ECORs) e as Casas Familiares do Mar (CFM), que apresentam 

uma proposta pedagógica, denominada Pedagogia da Alternância
38

, efetivada a partir da 
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 A Teologia da Libertação nasceu na Igreja Católica como resposta à contradição existente na América Latina 

entre a pobreza extrema e à fé cristã de maioria de sua população. “A Teologia da Libertação surgiu como teoria 

através do trabalho de teólogos progressistas da Igreja Católica que sentiam a necessidade de ordenar o processo 

de conscientização e organização política nascida da prática dos movimentos religiosos de leigos, das 

intervenções pastorais de base popular e das comunidades eclesiais de base, as CEBs”. (SILVA, 2007, p. 8) 

É importante esclarecer que a referência à Teologia da Libertação neste trabalho, parte de uma reflexão a partir 

das experiências práticas desenvolvidas nas CEBs (Comunidades Eclesiais de Base) e no denominado 

‘cristianismo da libertação’ onde, no Brasil, era evidenciado a partir dos movimentos de grupos católicos como a 

JUC (Juventude Universitária Católica) e a AP (Ação Popular). 

 
37

 As primeiras experiências de formação por alternância foram criadas, no Brasil, no final dos anos de 1960, no 

estado do Espírito Santo com a denominação Escolas Família Agrícola (EFAs). Posteriormente, nos anos de 

1980, em Alagoas, sem nenhuma vinculação com o movimento das EFAs, foram criadas as Casas Familiares 

Rurais (CFRs). Atualmente existe, em nossa sociedade, oito diferentes Centros de Formação por Alternância 

(CEFFAs) (SCHNEIDER, 2013) 

 
38

 Compreendendo o trabalho como princípio educativo, a Pedagogia da Alternância permite aos estudantes a 

possibilidade de continuar os estudos e de ter acesso aos conhecimentos científicos e tecnológicos a partir da 

problematização de sua realidade. (CORDEIRO, Georgina. N. K.; REIS, Neila da Silva, HAGE, Salomão 

Mufarrej, 2011) 
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divisão das atividades didáticas e do tempo, entre a escola e a comunidade. (CHAVES; 

FOSCHIERA, 2014) 

Inserem-se também nesse contexto, as ações educativas dos Movimentos Sociais, com 

destaque para a Comissão Pastoral da Terra (CPT) e demais organizações vinculadas à Via 

Campesina Brasil
39

, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG), 

as Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra (MST), que no final dos anos de 1980 organizou um Coletivo Nacional de Educação 

responsável pela elaboração das primeiras cartilhas pedagógicas e na década de 1990, 

começou a editar os Cadernos de Educação com o objetivo de explicitar e sistematizar um 

projeto educacional voltado para a transformação dos sujeitos do campo e para a construção 

de uma vida digna no meio rural. 

A trajetória histórica de luta pela educação do MST merece destaque devido à relação 

conflituosa e contraditória da atuação do Estado na construção de uma política pública que 

favoreça a educação no meio rural,  

 

O movimento que se destaca pela busca da educação no campo é o MST, ele 

ultrapassa o conceito de apenas um movimento social. Ele busca a formação 

de “novos seres humanos” que faz parte do movimento, uma busca coletiva 

na formação de seu indivíduo, onde propõem “a reflexão e elaboração 

teórica de princípios político-pedagógicos articulados às práticas educativas 

desenvolvidas no interior das lutas sociais levadas a efeito pelos povos do 

campo” (SAVIANI, 2008, p. 172 apud COSTA; TIBOLA, 2013, p. 3) 

 

Consolidado com uma expressão forte e que questiona as estruturas sociais que estão 

postas, o MST surgiu como produto da luta de camponeses expropriados da terra, mas tem 

sua origem intimamente ligada aos movimentos religiosos vinculados à Teologia da 

Libertação e que no período anterior ao surgimento do MST, tiveram um papel fundamental 

na luta camponesa, como explicam João Pedro Stédile e Bernardo Mançano Fernandes: 

O surgimento da Comissão Pastoral da Terra (CPT) em 1975, em Goiânia 

(GO), foi muito importante para a reorganização das lutas camponesas. [...]. 

De certa forma, foi uma autocrítica ao apoio da Igreja católica ao golpe 

militar, sobretudo em relação aos camponeses. Com o surgimento da CPT, 

há um movimento de bispos, padres e agentes de pastoral, em plena ditadura 

militar, contra o modelo que estava sendo implantado no campo (STÉDILE; 

FERNANDES, 1996, p. 19-20). 

 

                                                           
39

 Além da Comissão Pastoral da Terra (CPT) e do Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem 

Terra (MST), a Via Campesina Brasil está composta pelas seguintes organizações e Movimentos Sociais: a 

Pastoral da Juventude Rural (PJR), o Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), o Movimento dos 

Atingidos por Barragens (MAB), o Movimento de Mulheres Camponesas (MMC), os Pescadores e Pescadoras 

Artesanais, além daquelas representantes dos povos indígenas, como o Conselho Indigenista Missionário (CIMI). 
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Dentre os principais objetivos do MST, destacam-se a luta por uma sociedade 

igualitária; a reforma agrária; o valor social do trabalho e o uso da terra para aqueles que nela 

trabalham; a união entre os camponeses que não possuem terras; sua legitimação enquanto 

Movimento Social do Campo, apoiado por um sindicato e um partido político próprios, que 

defendem os direitos dos camponeses.  

Além disso, esse movimento luta por uma educação para a população camponesa, 

entendendo a importância do acesso ao conhecimento sistematizado que ela propicia, 

afirmando o direito dos povos do campo a uma educação que contemple seus anseios e sua 

realidade.  

As ações e propostas do MST discutem a prática educativa em duas frentes: a do 

cultivo a identidade política e a pedagógica, de uma escola pública vinculada ao movimento 

social, além do fortalecimento do movimento Por uma Educação do Campo, que é 

considerada pelo MST, uma das ferramentas de ampliação da luta pela universalização do 

direito à educação e à escola.  

De acordo com Souza (2009, p. 02), a preocupação do MST “se estende para a 

Educação do Campo e, desse modo, o Movimento assume uma formação pedagógica em que 

as pessoas que o constituem são seus principais sujeitos”. 

A prática de educação nos assentamentos e acampamentos, segundo consta no 

documento básico do MST, publicado em fevereiro de 1991, tem como princípios: o trabalho 

e a organização coletiva como valores educativos fundamentais; a integração da escola na 

organização do assentamento; a formação integral e sadia da personalidade da criança; a 

prática da democracia como parte essencial do processo educativo; o professor enquanto 

sujeito integrado na organização e interesses do assentamento; a escola e a educação como um 

projeto alternativo de vida social; uma metodologia baseada na concepção dialética do 

conhecimento.  

A proposta de educação para a população camponesa, formulada pelo MST não se 

pauta nos valores considerados urbanos, ela se pauta em princípios pedagógicos e filosóficos 

próprios que estão definidos na coletânea documentos denominada “Dossiê MST Escola: 

Documentos e estudos 1990-2001”. Este dossiê aborda a necessidade de trabalhar a partir da 

realidade do aluno; da relação professor-aluno, que deve ser horizontal, pois esses aprendem e 

ensinam juntos; do papel da escola na criação de oportunidades para o desenvolvimento 

integral dos seus educandos, fortalecendo valores do trabalho, da solidariedade e da 

responsabilidade (MST, 2005). 
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Ao analisar os princípios filosóficos e pedagógicos do MST, relacionando-os com a 

Educação Popular, Batista (2005) explica que, inspirados na Educação Popular freireana, o 

MST juntamente com os demais movimentos do campo, tem se organizado em torno de um 

movimento Por uma Educação do Campo, reconhecendo a importância da educação no 

desenvolvimento integral e omnilateral
40

 dos sujeitos, resultando em propostas, princípios, 

programas e metodologias implementadas nas escolas dos acampamentos e assentamentos da 

reforma agrária. 

Ramos, Moreira e Santos (2004) enfatizam pelo menos seis princípios da Educação do 

Campo que se relacionam com pressupostos políticos e pedagógicos da Educação Popular: a) 

o papel da escola enquanto formadora de sujeitos, articulada a um projeto de emancipação 

humana; b) a valorização dos diferentes saberes no processo educativo; c) valorização dos 

espaços e tempos de formação dos sujeitos da aprendizagem; d) a escola vinculada à realidade 

dos sujeitos; e) a educação como estratégia para o desenvolvimento sustentável; f) a 

autonomia e a colaboração entre os sujeitos do campo.  

Batista (2006b) ressalta que os princípios da Educação Popular fundamentam 

reivindicações dos Movimentos Sociais do Campo, articulados na construção de uma política 

pública de educação para os povos do campo, em defesa da democracia e da justiça social, 

como território de vida, lutas e conquistas.  

Assim, com a finalidade de fomentar o entendimento da relação entre a Educação 

Popular e a Educação do Campo, partiremos para a análise de três elementos básicos: a) as 

raízes filosóficas; b) os pressupostos pedagógicos e; c) a dimensão política. 

 

2.2.1 As raízes filosóficas da Educação Popular na Educação do Campo 

 

Os ideais e ações do Movimento de Cultura Popular
41

 (MCP) do Recife, em 1960, 

influenciaram diretamente as primeiras experiências de Educação Popular ocorridas no Brasil 
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 Omnilateral é um termo que vem do latim e cuja tradução literal significa “todos os lados ou dimensões”. 

Educação omnilateral significa a concepção de educação ou de formação humana que busca levar em conta todas 

as dimensões que constituem a especificidade do ser humano e as condições objetivas e subjetivas reais para seu 

pleno desenvolvimento histórico. Essas dimensões envolvem sua vida corpórea material e seu desenvolvimento 

intelectual, cultural, educacional, psicossocial, afetivo, estético e lúdico. Em síntese, educação omnilateral 

abrange a educação e a emancipação de todos os sentidos humanos (FRIGOTTO, 2012, p. 267). 

 
41

 Iniciado em 13 de maio de 1960 na cidade do Recife, sob a gestão municipal de Miguel Arraes, o Movimento 

de Cultura Popular, foi um movimento que teve como objetivo básico difundir as manifestações da arte popular 

regional e desenvolver um trabalho de alfabetização de crianças e adultos. O movimento envolveu vários 

intelectuais, entre eles destacamos Germano Colho, Abelardo da Hora, Anita Paes Barreto, Geraldo Menucci e 

Paulo Freire. (BRAYNER, 2013) 
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nos anos que se seguiram. As atuações do MCP promoveram a busca de interações entre 

diversos campos de saberes, da criação pessoal e coletiva às ações sociais através da relação 

entre as ciências, a filosofia, as ideologias, as artes e a educação, convergindo para o que viria 

ser a Educação Popular (EP), que versa também por uma convergência de e entre as culturas, 

como explica Brandão (2013, p. 13):  

 

Em termos concretos, procuram estabelecer novas alianças entre pessoas e 

grupos de vida e vocação acadêmica ou artística [...] Este complexo processo 

de criação de “estradas de mão dupla” na criação e gestão de estilos de arte e 

de sistemas de educação tomam um rumo bem diverso frente ao que se 

praticava até então. 

Isto porque a cultura e Educação Popular não são pensadas e vividas como 

um outro “serviço cultural” ou educacional complementar ao povo. Não se 

trata de estender ao “oprimido” os padrões de gosto e as ideologias de moda 

do opressor. Trata-se, agora, de partir de um diálogo tão igualitário quando 

possível. 

 

Nesse sentido, compreendemos que a Educação Popular está presente em um conjunto 

de movimentos como prática na ação do movimento, como proposta ou projeto de educação e 

como luta para que o povo possa ter acesso à educação, uma vez que, a Educação Popular “é 

uma concepção educacional, com suas próprias práticas, suas conceituações, suas pedagogias, 

sua metodologia e uma opção ética de transformação” (MEJÍA, 2009 apud CARRILLO, 

2013, p. 18) 

Nessa perspectiva, Brandão (2006) apresenta três grandes sentidos para a Educação 

Popular: I) Como processo de produção dos saberes das comunidades populares; II) Como 

democratização do saber escolar; III) Como “trabalho de libertação através da educação” 

Partindo de uma definição antropológica, o primeiro ponto apresentado por Brandão, 

remete-nos a compreender o ser humano como sujeito histórico inacabado, inconcluso e 

consciente da sua inclonclusão, pois, como afirma Paulo Freire (2003, p.79) “ninguém nasce 

feito. Vamos nos fazendo aos poucos, na prática social de que tomamos parte”. E ainda de 

acordo com Freire (2011), assumir-se enquanto ser histórico significa reconhecer-se como ser 

histórico-social pensante e capaz de reconhecer-se como transformador. 

O ser humano relaciona-se com o mundo que é construído por ele em um conjunto 

infinito de relações sociais, nesse sentido Freire (1977, p.74-75) afirma que: 

 

o homem é um corpo consciente. Sua consciência “intencionada” ao mundo 

é sempre consciência de em constante despego até a realidade. Daí que seja 

próprio do homem estar em constantes relações com o mundo. Relações em 

que a subjetividade, que toma corpo na objetividade, constitui, com esta, 

uma unidade dialética, onde se gera um conhecer solidário com o agir e vice-

e-versa. Por isto mesmo é que as explicações unilateralmente objetivista e 
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subjetivista, que rompem estadialetização, dicotomizando o indicotomizável, 

não são capazes de compreendê-lo. Ambas carecem de sentido teleológico. 

 

A partir do momento que admitimos o ser humano como sujeito histórico-cultural, 

inacabado, em relação com os outros e com o mundo, um ser ético, de ação-reflexão-ação e 

crítico, como compreendido na educação libertadora, afirmamos também que o mundo não 

deve ser visto como estático e acabado. 

O mundo deve ser visto também como parte do processo de desenvolvimento humano, 

como possibilidade. Paulo Freire (2011) admite que o mundo é construído por um conjunto de 

relações sociais traçadas historicamente sobre e com ele, e isso é o que o faz possuir 

determinada característica ao invés de outra, portanto, não é algo dado, é algo a ser 

questionado, desconstruído e reconstituído historicamente. 

Ao discutir a historicidade do mundo, Freire (2011, p. 74-75) afirma que entender a 

historicidade do mundo é saber da história como  

 

possibilidade e não como determinação. O mundo não é. O mundo está 

sendo. Como subjetividade curiosa, inteligente, interferidora na objetividade 

com que dialeticamente me relaciono, meu papel no mundo não é só de 

quem constata o que ocorre, mas também o de quem intervêm como sujeito 

de ocorrências. 

 

Diante disso, corroboramos com a afirmação de Silva (2010, p. 114) de que “a EP 

considera os sujeitos populares como protagonistas do seu próprio aprendizado, produtores de 

saberes e atores da sua emancipação, procurando valorizá-los enquanto seres humanos em sua 

totalidade sócio-histórica”. 

Na Educação do Campo, a assunção deste pressuposto como elemento estruturador da 

sua prática educativa possibilita o entendimento de que o ser está no mundo e com o mundo, 

pois ele possui uma história própria, construindo uma temporalidade e uma espacialidade. 

Nesse sentido Caldart (2004a, p. 126), analisando a relação entre Educação do Campo 

e o processo de formação do sujeito, afirma que: 

 

Sem movimento não há ambiente educativo; sem movimento não há escola 

do campo em movimento. Por isso não se trata de construir modelos de 

escola ou de pedagogia, mas sim de desencadear processos movidos por 

valores e princípios, estes sim referências duradouras para o próprio 

movimento. 

 

Movimento este que luta pela desconstrução das relações de opressão e dominação e 

do discurso que pretende oprimir os povos do campo, atribuindo à sua cultura e ao seu 

conhecimento uma dimensão de inferioridade em relação aos conhecimentos existentes no 
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meio urbano, além de impor a cultura do silêncio como única maneira destes sujeitos 

“escaparem” das humilhações que, segundo o discurso dominante, são frutos da sua própria 

ignorância. 

Sobre este assunto, Arroyo, Caldart e Molina (2004, p. 11) afirmam que: 

por muito tempo a visão que prevaleceu na sociedade, continuamente 

majoritária em muitos setores, é a que considera o campo como lugar 

atrasado, do inferior, do arcaico. Nas últimas décadas consolidou-se um 

imaginário que projetou o espaço urbano como o caminho natural e único do 

desenvolvimento, do progresso, do sucesso econômico, tanto para indivíduos 

como para a sociedade. 

 

No entanto, a Educação do Campo, assim como Freire (2011), propõe o respeito aos 

saberes dos sujeitos, justamente pelo entendimento de que estes saberes são frutos do 

processo histórico de formação do ser.  

Diante disso, a democratização do saber escolar apontada por Brandão e que se refere 

à universalização do acesso dos setores mais pobres à educação escolarizada, remete-nos à 

uma proposta educativa oposta à praticada pelo modelo tradicional de educação que serve às 

elites, trata-se de uma educação que deve apresentar um caráter crítico, dialógico e voltado 

para a transformação social. 

Em busca de uma educação para a transformação social, os princípios filosóficos que 

fundamentam a proposta de educação do MST, a qual tomamos como referência, vai além da 

consciência crítica, uma vez que passa da crítica para a ação organizada.  

Aprender como sujeito, de forma crítica, é uma necessidade da educação como prática 

da liberdade. É dessa forma que a construção do conhecimento, efetivamente se realiza. Por 

este motivo, Freire (2011, p. 26-27) explica que “quanto mais criticamente se exerça a 

capacidade de aprender, tanto mais se constrói e se desenvolve o que venho chamando 

curiosidade epistemológica”. 

Esta curiosidade epistemológica, ressaltada na educação libertadora, parte da 

curiosidade como fonte de conhecimento, que vai desenvolvendo uma rigorosidade crítica, e 

esta, vinculada ao movimento social, resulta em uma educação aberta para o mundo, aberta 

para o novo; uma educação para a ação, educação voltada para as várias dimensões do 

indivíduo; educação com valores humanistas e socialistas, para o trabalho e a cooperação 

como um processo permanente de formação e transformação humana. 

É nesse sentido que, ao falarmos em “trabalho de libertação através da educação”, 

compreendemos que o trabalho educativo não se refere à “desmarginalização” e/ou integração 

para o desenvolvimento do capitalismo, mas como um processo de organização e luta dos sujeitos para 

transformar as condições de injustiça que os colocam na condição de oprimidos. 
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2.2.2 Os pressupostos pedagógicos da Educação do Campo e sua relação com a 

Educação Popular 

 

Além das influências filosóficas, os pressupostos pedagógicos da Educação Popular 

também se apresentam como grande referência na Educação do Campo, orientando suas 

práticas educativas.  

Dentre os pressupostos pedagógicos, destacamos: a) o respeito à cultura e ao saber 

local; b) o entendimento do espaço como elemento educativo; e c) a necessidade do diálogo e 

da práxis no processo educativo. 

 

a) O respeito à cultura e ao saber local como elementos educativos 

 

Dentre os pressupostos pedagógicos da Educação Popular assumidos pela Educação 

do Campo, um dos mais significativos é o entendimento da cultura camponesa e do saber 

local como elemento educativo. Este processo é resultado da compreensão de que a luta pela 

terra é uma luta por um projeto de sociedade que é antagônico ao projeto do latifúndio e da 

monocultura para a exportação. 

A defesa da permanência do campo da agricultura camponesa e dos camponeses na 

terra, com seu modo próprio de produção e da cultura dos povos do campo no processo 

educativo opõe-se ao projeto hegemônico que pretende expulsá-los do campo ou submetê-los 

a lógica do capitalismo agrário. Para Arroyo, Caldart e Molina (2004, p. 12), “esta é uma lição 

importantíssima para o pensamento pedagógico: não esquecer dos sujeitos da ação educativa, 

dos seus processos formadores”.  

Nesse sentido, Silva (2009, p. 89) esclarece que “A cultura popular tem lugar de 

destaque na formulação da proposta pedagógica. [...] Ela possibilita a individuação e a 

autoestima do sujeito. Reconhece o sujeito do campo como um sujeito cultural plural. 

A relação entre os saberes e o reconhecimento ou não dos sujeitos e da sua cultura 

como elementos válidos, reflete as questões políticas próprias da classe hegemônica, as quais 

Freire considera que: 

 

Subestimar a capacidade criadora e recriadora dos camponeses, desprezar 

seus conhecimentos, não importa o nível em que se achem, tentar enchê-los 

com ao que os técnicos lhes parece certo são expressões, em última análise, 

da ideologia dominante. (FREIRE, 2006b, p. 36) 
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Brandão (2002) apresenta outra contribuição importante para o entendimento desta 

questão, ao estabelecer uma relação entre a cultura e a educação, mostrando como a cultura, 

pode contribuir na transformação de uma educação de classe à educação do povo. 

 

De modo concreto, a cultura inclui objetos, instrumentos, técnicas e 

atividades humanas socializadas e padronizadas de produção de bens, da 

ordem social, de normas, palavras, ideias, valores, símbolos, preceitos, 

crenças e sentimentos. Destarte, ela abrange o universo do mundo criado 

pelo trabalho do homem sobre o mundo da natureza de que o homem é parte. 

Aquilo que ele faz sobre o que lhe foi dado (BRANDÃO, 2002, p.37). 

 

Nessa perspectiva, Maria da Glória Gohn explica que a cultura popular foi redefinida 

como sinônimo de resistência popular, sendo esta diferente da cultura de massa, uma vez que 

“a primeira seria produzida pelos seus participantes, criada e recriada continuamente. A 

segunda seria pré-fabricada para integrar os indivíduos, como meros consumidores passivos” 

(GOHN, 2005, p. 32) 

Essa preocupação também esteve presente nos debates realizados durante a I 

Conferência, na qual se defende a valorização da cultura do homem e da mulher do campo e a 

relação entre a tecnologia e a produção. Sobre isso, Fernandes, Cerioli e Caldart (2004, p. 27) 

afirmam que “não estamos falando da enxada, estamos falando da tecnologia apropriada. 

Estamos defendendo a reforma agrária e uma política agrícola para a agricultura camponesa”, 

pois defender a tecnologia apropriada e uma política agrícola voltada para os povos do campo 

contribui para a valorização do sujeito do campo enquanto ser produtor de conhecimento, 

além do fortalecimento da luta por um modelo de sociedade em que os povos do campo não 

sejam sujeitos de direitos negados ou invisibilizados na política social.  

Deste modo, a cultura popular tem um caráter nitidamente político já que ela pode ser 

entendida, de acordo com Brandão (2002, p. 32), como “uma cultura de classe: consciente, 

crítica, politicamente mobilizadora, capaz de transformar tanto os símbolos com que se 

representa e ao seu mundo, quanto sua própria realidade material”.  

Em relação à luta de classes no processo de valorização da cultura e sua relação com a 

educação, Brandão (2002, p.12) afirma que: 

 

no cruzamento entre uma cultura do povo e uma cultura popular é possível 

ocorrer a passagem de uma educação do povo para uma educação de classe. 

Isso através de um processo interno de transformações de posições e 

alianças, de práticas e símbolos das classes populares. 

 

Na Educação do Campo esta perspectiva é assumida, ressignificando o papel da 

educação na luta política dos sujeitos do campo, construindo sua prática educativa a fim de 
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reconhecer estes sujeitos como portadores de direitos. Sobre isso, Arroyo, Caldart e Molina 

(2004, p. 15) afirmam que: 

 

um traço aparece com destaque: a construção do direito do povo brasileiro 

do campo à educação, às letras, ao conhecimento, à cultura universal 

somente acontecerá vinculada à construção da pluralidade de direitos 

negados. Sobretudo, vinculada à realização do primeiro direito: a terra. Que 

é trabalho, vida e dignidade. Que é educação. 

 

Diante disso, compreender a cultura como elemento educativo é uma posição política, 

de contestação do que foi socialmente instituído e tornou-se a lógica hegemônica na 

sociedade.  

Por isso a Educação do Campo traz também como elemento estruturante de sua ação, a 

compreensão da Educação Popular, de que a educação é um dos elementos da luta política por 

uma sociedade justa, ética e sustentável.  

 

b) O entendimento do espaço como elemento educativo 

 

O espaço, analisado a partir da sua dimensão territorial e dos processos de 

territorialização é diversamente utilizado pelos grupos sociais que nele disputam projetos que 

podem ser complementares, diferentes ou antagônicos, mesmo que convivam no mesmo 

lugar. Para Santos (2008, p. 317), “o espaço se dá ao conjunto dos homens que nele se 

exercem como um conjunto de virtualidades de valor desigual, cujo uso tem que ser disputado 

a cada instante em função da força de cada qual”. 

Desta forma, percebemos o espaço como uma construção histórica moldada pela a 

intencionalidade, possuindo uma dimensão eminentemente educativa que pode dar-se no 

sentido de estruturar uma visão crítica sobre a realidade, quando ele se torna matriz da análise 

intelectual que busca a totalidade, ou pode colocar-se como elemento alienador que, quando 

imposto a sociedade, reforça a visão fragmentada sobre a realidade.  

A função alienadora do espaço pode ser superada por um trabalho político de 

superação crítica de tal situação. Sobre o tema, Santos (2007, p. 81) afirma que: 

 

Quando o homem se defronta com um espaço que não ajudou a criar, cuja 

história desconhece, cuja memória lhe é estranha, esse lugar é a sede de uma 

vigorosa alienação. Mas o homem, um ser dotado de sensibilidade, busca 

reaprender o que nunca lhe foi ensinado, e vai pouco a pouco substituindo 

sua ignorância do entorno pelo conhecimento, ainda que fragmentário. O 

entorno vivido é lugar de troca, matriz de um processo intelectual. 
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Embora este não tenha sido objeto de reflexão profunda de Paulo Freire, o autor faz 

claras referências ao espaço, como também ao tempo, em seus escritos, ao destacar que: 

 

Os conteúdos, os objetivos, os métodos, os processos, os instrumentos 

tecnológicos a serviço da educação permanente, estes sim, não apenas 

podem, mas devem variar de espaço tempo a espaço tempo. A ontológica 

necessidade da educação, da formação a que a cidade, que se torna educativa 

em função desta mesma necessidade, se obriga a responder, esta é universal. 

(FREIRE, 2003, p. 22) 

 

A relação entre espaço e educação é um pouco mais abrangente para a Educação do 

Campo, uma vez que a perspectiva espacial ganha outra conotação com a desconstrução do 

conceito de território apenas enquanto espaço geográfico e/ou mais um setor da economia, 

como ressalta Martins (2008, p. 5) 

 

O campo é mais que uma concentração espacial geográfica; é o cenário de 

uma série de lutas e movimentos sociais; é ponto de partida para uma série 

de reflexões sociais; é um espaço culturalmente próprio, detentor de 

tradições, místicas e costumes singulares; é ainda um espaço com dimensões 

temporais independentes do calendário convencional civil. Enfim, o homem 

e a mulher do campo são sujeitos historicamente construídos a partir de 

determinadas sínteses sociais, que são específicas, de dimensões diferentes 

das urbanas. 

 

Nessa perspectiva, compreende-se o território como espaço de conflitos e produção do 

conhecimento, considerando os processos sociais que formam e dão sustentabilidade ao 

campo, apresentando um conjunto de lógicas de utilização do espaço apropriado de maneira 

diferente pelos diversos grupos de sujeitos, uma vez que está relacionado com o modo como 

esse sujeito está inserido no seu contexto e em como ocorre o processo de construção do 

saber.  

Diante disso, a Educação do Campo assume a dimensão de espaço para ação 

intelectual e prática que só pode ser levada adiante pelos grupos populares, lutando pela sua 

libertação. Por isso, o uso político do espaço pelas classes populares faz do mesmo, um 

espaço popular, em seu sentido mais profundo do termo, como ressalta Fernandes (2006, p. 

28-30): 

 

o significado territorial é mais amplo que o significado setorial que entende 

o campo simplesmente como espaço de produção de mercadorias. Pensar o 

campo como território significa compreendê-lo como espaço de vida, ou 

como um tipo de espaço geográfico onde se realizam todas as dimensões da 

existência humana. [...] as relações sociais e os territórios devem ser 

analisados em suas completividades. Neste sentido, os territórios são espaços 

geográficos e políticos, onde os sujeitos sociais executam seus projetos de 

vida para o desenvolvimento. Os sujeitos sociais organizam-se por meios das 
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relações de classe para desenvolver seus territórios. No campo, os territórios 

do campesinato e do agronegócio são organizados de formas distintas, a 

partir de diferentes classes e relações sociais. 

 

A Educação do Campo entende a luta pela educação articulada à luta pela 

territorialização da agricultura e da vida camponesa, como elemento que auxilia o processo de 

organização e que ajuda a construir um projeto coletivo de uso do território. Por isso, a luta 

pelo território e pela educação articulada a um projeto popular de nação são elementos 

diferentes e complementares de uma mesma luta. 

Deste modo, a formação dos povos do campo insere-se em um ambiente educativo que 

tem a luta política pela afirmação de sua identidade como elemento fundamental da busca de 

sua humanidade. Esse processo leva em consideração os elementos necessários para a 

formação teórica como também relaciona os saberes específicos e próprios da população 

camponesa, associados à prática, em ambiente institucionalizado ou não, que lhe serve de 

base na construção de uma sociedade que respeite as características dos sujeitos do campo em 

suas especificidades territoriais, sociais, temporais e culturais. 

 

c) O diálogo e a práxis no processo educativo. 

 

Outra característica importante da Educação Popular e que é um pressuposto da 

Educação do Campo é o diálogo e a práxis como elementos estruturantes da prática educativa. 

Nos processos educativos em que é predominante a “cultura do silêncio” o diálogo é 

entendido como algo complicado, demorado ou desnecessário para o “aprendizado” das 

pessoas. No entanto, de acordo com Freire (1977, p. 43) o diálogo é fundamental na prática 

educativa progressista, pois: 

 

ser dialógico, para o humanismo verdadeiro, não é dizer-se 

descomprometidamente dialógico; é vivenciar o diálogo. Ser dialógico é não 

invadir, é não manipular, é não sloganizar. Ser dialógico é empenhar- se na 

transformação constante da realidade. Esta é a razão pela qual, sendo o 

diálogo o conteúdo da forma de ser própria da existência humana, está 

excluído de toda relação na qual alguns homens, transformados em “seres 

para o outro” por homens que são falsos “seres para si”. É que o diálogo não 

pode travar-se em uma relação antagônica. 

 

Negar o diálogo no processo ensino-aprendizagem é negar a possibilidade do encontro 

de sujeitos no processo educativo, não permitindo uma interpretação da realidade e visando a 

“domesticação” dos educandos. 
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Freire (1977) esclarece ainda que as práticas pedagógicas baseadas na “cultura do 

silêncio” referem-se ao que pode ser definido como o paradigma da educação bancária que, 

 

ao rejeitar em qualquer nível a problematização dialógica é insistir num 

injustificável pessimismo em relação aos homens e a vida. É cair na prática 

depositante de um falso saber que, anestesiando o espírito crítico do ser 

humano, serve à domesticação e instrumentaliza a invasão cultural (FREIRE, 

1977, p. 55). 

 

Esse mesmo autor alerta ainda que, a negação da prática dialógica ocorre devido ao 

“efeito” que o diálogo tem nos meios sociais disseminados pelas práticas de Educação 

Popular, uma vez que a dialogicidade zela pela horizontalidade do processo educativo, 

respeitando as diversas posições que podem surgir sobre determinado tema.  

 

o diálogo e a problematização não adormecem a ninguém. Conscientizam; 

Na dialogicidade, na problematização, educador-educando e educando- 

educador, vão ambos desenvolvendo uma postura crítica da qual resulta a 

percepção de que este conjunto de saber se encontra em interação (FREIRE, 

1977, p. 55). 

 

No que concerne à Educação do Campo, os princípios pedagógicos são elaborados de 

modo que, os objetivos que levam à transformação social se tornem uma realidade. E para 

isso a comunidade precisa estar envolvida nas discussões, ajudando a prática dos princípios. 

Tornando o diálogo como ponto de partida para uma educação como prática da liberdade. 

Como prática da liberdade, a Educação Popular assim como a Educação do Campo, 

são necessariamente propostas educativas baseadas na práxis. Isso porque, o sujeito imerso 

em um mundo de relações com outros sujeitos e com o próprio mundo, reconhece a 

necessidade da ação-reflexão-ação como exigência intrínseca ao processo de libertação. 

Nas análises de Paulo Freire (1977, p. 28) isso se dá pelo fato de que o ser humano 

“não pode ser compreendido fora de suas relações com o mundo, de vez que é um ser-em-

situação, ser também um ser do trabalho e da transformação do mundo. O homem é um ser de 

práxis; da ação e da reflexão”. 

A práxis para a Educação Popular é um princípio, uma exigência própria do processo 

educativo, pois, como conhecimento autêntico, implica de imediato o comprometimento de 

quem conhece com a transformação do conhecido.  

Assim, a práxis exige a presença de sujeitos reflexivos, capazes de agir e de pensar 

sobre o seu agir para melhor agir novamente. Isto ocorre porque, de acordo com Freire (1977, 

p. 80) é na “práxis na qual a ação e a reflexão solidárias, se iluminam constante e 
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mutuamente. Na qual a prática, implicando na teoria da qual não se separa, implica também 

numa postura de quem busca o saber, e não de quem passivamente o recebe”. 

Em outras palavras, a práxis pode ser compreendida, com base no conceito de 

Vázquez (2007, p. 263-264), como uma atividade ao mesmo tempo subjetiva e objetiva, como 

unidade do teórico com o prático na própria ação; “é, portanto, realização guiada por uma 

consciência que, ao mesmo tempo, só guia ou orienta – e isso seria a expressão mais perfeita 

da unidade entre teoria e prática – na medida em que ela mesma se guia ou orienta pela 

própria realização de seus fins”.  

Refletir sobre a práxis na educação significa lutar contra a dicotomia das etapas entre o 

pensar e o fazer, reconhecendo que os sujeitos são capazes de construir o saber baseado em 

sua atividade, identificando problemas e resolvendo-os a partir de uma compreensão crítica da 

realidade. 

No que se refere aos princípios pedagógicos propostos que orientam a Educação do 

Campo, retomamos a compreensão do trabalho como um princípio educativo, na qual as 

crianças participam na organização do espaço escolar, desde a biblioteca, horta, jardim, 

jornalzinho, até festas, relacionando assim, a teoria com a prática diária, reafirmando a 

importância da práxis. 

A Educação do Campo adota o trabalho como princípio educativo, compreendendo 

que é a troca de experiências, por meio da existência em sociedade que determina a 

consciência social. Nesse sentido, o trabalho educa por ser uma prática que relaciona-se 

integralmente com a pessoa, com várias dimensões importantes da formação humana
42

.  

Desta forma, o trabalho será refletido em sua importância social, sendo relacionado 

aos estudos e aos professores que atuam mediando e colaborando com o processo de 

aprendizagem. 

A proposta curricular da Educação do Campo se contrapõe com a educação tradicional 

e o currículo sugere a educação a partir da realidade próxima dos educandos e em seu 

desenvolvimento, proporcionar-lhes clareza para que percebam o significado dos conteúdos 

na prática cotidiana para, a partir do próprio contexto, avançar no conhecimento mais 

abrangente do mundo, pois os educandos precisam multiplicar seus conhecimentos na 

comunidade onde vivem, realizando sempre a práxis, o entrelaçamento da teoria com a 

prática.  

                                                           
42

 Foi pensando na práxis, enquanto ação no plano da realidade, e não em mundos ideais possíveis que Marx 

concebeu a ideia de formação omnilateral – em todas as dimensões – a qual combina na formação humana, uma 

educação intelectual, corporal e tecnológica. (MARX; ENGELS, 2011) 
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Diante disso, compreendemos que os princípios filosóficos e pedagógicos estão 

interligados um ao outro, já que os princípios filosóficos tratam da dimensão e das concepções 

gerais da pessoa humana, da visão de mundo e os princípios pedagógicos tratam da dimensão 

de fazer e pensar a educação, concretizando os princípios filosóficos.  

 

2.2.3 Dimensão política da Educação Popular como referência para a Educação do 

Campo 

 

Por fim, como terceira característica da Educação Popular que estrutura a Educação do 

Campo, vamos analisar a dimensão política nas interfaces que tratam de a) a educação como 

questionadora da ordem social e b) a educação como processo de formação intelectual e 

política. 

 

a) A educação como questionadora da ordem social. 

 

As questões políticas na prática educativa podem ser expressas de várias maneiras. 

Uma delas é a partir dos seus conteúdos e práticas, em que se constrói um processo de 

compreensão crítica do mundo e, consequentemente o questionamento da ordem social. 

Este processo se dá na Educação Popular quando a prática é transformada em 

conteúdo e o educando passa a refletir sobre essa prática de modo a intervir no espaço em que 

ele vive.  

A EP, ao admitir que compreender e transformar a realidade social são condições 

indispensáveis na construção do conhecimento, assume o polo oposto de uma educação 

compreendida como tradicional que atende aos interesses das classes dominantes.  

De acordo com Paulo Freire a educação (e o seu caráter político) possui um papel 

crucial na transformação social. Ele trata a própria educação como ato formador, diretivo e 

consciente a sua dimensão política, já que, para o autor, “é na diretividade da educação, esta 

relação que ela tem, como vocação especificamente humana, de endereçar-se até sonhos, 

ideais, utopias e objetivos, que se acha o que venho chamando de politicidade da educação” 

(FREIRE, 2011, p. 107). 

A questão fundamental para a educação libertadora é assumir-se como prática política 

e diretiva, defendendo o fato de que a opção do educador deve ser coerente com a proposta da 

EP e pelos sujeitos que a constroem. 
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Desta maneira, a educação está imersa em um processo de luta política contra a ordem 

social que se apresenta por vezes, injusta e insustentável. Esta luta política é encarada na EP 

como manifestação da luta protagonizada na sociedade entre opressores e oprimidos. 

Paulo Freire (2005), tomando como referência a relação entre o explorador e o 

explorado
43

 e desenvolve um estudo com ênfase na relação entre o oprimido e o opressor 

alertando para a importância da superação da situação de oprimido e da absorção da figura do 

opressor pelo oprimido, comumente não tomando como consciência a posição de explorado. 

Estas relações de classe, e, consequentemente, de exploração são compreendidas de 

maneira mais explícita, pela ótica da Educação do Campo. Movimentos sociais, como o MST, 

pesquisadores e os povos do campo reconhecem-se em uma luta contra um projeto de 

desenvolvimento que busca construir a subordinação destes ao capitalismo agrário. 

 

[...] Educação para a transformação social. Este é o horizonte que define o 

caráter da educação no MST: um processo pedagógico que se assume como 

político, ou seja, que se vincula organicamente com os processos sociais que 

visam à transformação da sociedade atual, e a construção, desde já, de uma 

nova ordem social, cujos pilares principais sejam, a justiça social, a 

radicalidade democrática, e os valores humanistas e socialistas. (MST, 2005, 

p, 16) 

 

Além disso, há também um processo acentuado de denúncia das atuais condições em 

que os povos do campo estão submetidos, que perpassam por questões como a precariedade 

da infraestrutura, a falta de atenção à saúde, saneamento, água tratada, até a falta de créditos 

para o investimento na agricultura familiar. 

No que se refere à educação, constatamos que as principais questões a serem 

superadas referem-se ao acesso à uma educação de qualidade devido, principalmente, às 

condições das escolas do campo, que vão desde a infraestrutura até a falta de profissionais 

qualificados para atender as demandas dos povos do campo.  

Esta situação aponta que há uma forte tendência de concentração do direito à 

educação, já que no campo existe um déficit quantitativo e qualitativo de escolas para atender 

a população camponesa. Este processo vem sendo amplamente debatido pelos Movimentos 

Sociais que, articulados aos diversos povos do campo, buscam construir a educação do e no 

campo.  
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 No livro Pedagogia do Oprimido, Paulo Freire faz várias referências a Marx, contemplando a sua compreensão 

sobre a luta de classes e a exploração dos indivíduos. 
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Analisando o papel dos MSC no processo de articulação entre a luta pela educação 

com a devida denúncia da situação a que estão submetidos os povos do campo, Arroyo (1999, 

p. 18) explica que: 

 

O movimento social no campo representa uma nova consciência do direito à 

terra, ao trabalho, à justiça, à igualdade, ao conhecimento, à cultura, à saúde 

e à educação. O conjunto de lutas e ações que os homens e mulheres do 

campo realizam, os riscos que assumem, mostram que se reconhecem como 

sujeitos de direitos. 

 

Nas palavras de Arroyo podemos perceber um conjunto de elementos que constroem o 

movimento Por uma Educação do Campo. Mas o mais importante é assumir que as 

populações do campo são sujeitos de direitos, de modo a fortalecer a luta para que o Estado 

garanta políticas públicas que atendam em quantidade e qualidade aos anseios deste grupo 

social. 

 

b) A educação como processo de formação política 

 

A compreensão da educação como um processo de formação política, cria condições 

para a participação popular no processo de transformação da sociedade, uma vez que a 

educação não é um processo neutro, como afirma Freire (2006a, p. 23): 

 

o mito da neutralidade da educação, que leva à negação da natureza política 

do processo educativo e a tomá-lo como um quefazer puro, em que nos 

engajamos a serviço da humanidade entendida como uma abstração, é o 

ponto de partida para compreendermos as diferenças fundamentais entre a 

prática ingênua, uma prática astuta e outra crítica. 

Do ponto de vista crítico, é tão impossível negar a natureza política do 

processo educativo quanto negar o caráter educativo do ato político. 

 

Considerando a natureza política da prática educativa, como também a diversidade de 

sujeitos sociais, é fundamental que o processo de formação intelectual seja acompanhado de 

formação política e que esta sirva como elemento estruturador da formação humana. 

A Educação do Campo, com base na Educação Popular, defende o reconhecimento do 

sujeito enquanto ser social e histórico, transformador e atuante no seu processo de formação e 

luta política, como explica Paulo Freire (2011, p. 42): 

 

Uma das tarefas mais importantes da prática educativo-crítica é propiciar as 

condições em que os educandos em suas relações uns com os outros e todos 

com o professor ou a professora ensaiam a experiência profunda de assumir-

se. Assumir-se como ser social e histórico, como ser pensante, comunicante, 

transformador, criador, realizador de sonhos, capaz de ter raiva porque capaz 
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de amar. Assumir-se como sujeito porque capaz de reconhecer-se como 

objeto. A assunção de nós mesmos não significa a exclusão dos outros. É a 

“outredade” do “não eu”, ou do tu, que me faz assumir a radicalidade de meu 

eu. 

 

Um dos exemplos que nos permite compreender este paradigma na Educação do 

Campo é o Manifesto das Educadoras e dos Educadores da Reforma Agrária ao Povo 

Brasileiro
44

, que apontam elementos típicos do processo de formação política na Educação do 

Campo, como também elementos pedagógicos e intelectuais que lhes permitem o melhor 

desenvolvimento de suas práticas educativas. Nesse sentido, o documento destaca “que para 

participar da construção desta nova escola, nós, educadoras e educadores, precisamos 

construir coletivos pedagógicos com clareza política, competência técnica, valores humanistas 

e socialistas (MST, 1997, item 10) 

É nesse sentido que emerge a necessidade histórico-política de construção de uma 

concepção de educação vinculada às particularidades socioculturais dos povos do campo, 

fortalecendo a identidade camponesa e capaz de promover uma formação humana de caráter 

emancipador que, consequentemente, aborda a transformação da política agrária do país, a fim 

de garantir os direitos dos sujeitos do campo, conforme consta no documento da II 

Conferência Nacional Por uma Educação do Campo
45

 (2004, p. 286):  

 

Nossas proposições estão voltadas para as crianças, os adolescentes, os 

jovens, os adultos e os idosos que vivem e atuam na diversidade de formas 

de viver no campo [...] Respeitando a diversidade dos sujeitos que aqui 

representamos e, ao mesmo tempo, construindo a unidade necessária para a 

tarefa que nos colocamos [...] 

Defendemos uma educação que ajude a fortalecer um projeto popular de 

agricultura que valorize e transforme a agricultura familiar/camponesa e que 

se integre na construção social de um outro projeto de desenvolvimento 

sustentável de campo e de país.  

 

Esta compreensão, remete-nos à uma concepção campo como um espaço de vida que é 

multidimensional e que necessita de políticas e propostas educativas mais amplas, que 

abarque a diversidade que a compõe, respeitando as diferenças relacionadas a aspectos 
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 No final do 1º Encontro Nacional de Educadoras e Educadores da Reforma Agrária (I ENERA), realizado em 

Brasília nos dias 28 a 31 de julho de 1997, foi lançado um “Manifesto ao Povo Brasileiro”, que demonstra, em 

vários dos seus artigos, a presença da pedagogia freireana e consequentemente a influência dos princípios da 

Educação Popular. O manifesto está disponível em: 

<http://www.reformaagrariaemdados.org.br/biblioteca/documento/manifesto-das-educadoras-e-dos-educadores-

da-reforma-agr%C3%A1ria-ao-povo-brasileiro> Acesso em: 22/01/2017. 
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 Realizada em Luziânia, GO, 2 a 6 de agosto de 2004, teve como a temática “ Por uma Política Pública de 

Educação do Campo, foi promovida pelas seguintes entidades: CNBB, MST, UNICEF, UNESCO, UnB, 

CONTAG, UNEFAB, UNDIME, MPA, MAB e MMC. Com o apoio: MDA/INCRA/PRONERA, MEC, FEAB, 

CNTE, SINASEFE, ANDES, Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados, Frente Parlamentar 

das CEFFAs, SEAP/PR, MTE, MMA, MinC, AGB, CONSED, CERIS, FETRAF. 
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políticos, econômicos, éticos, morais e etc., em outras palavras, uma educação que respeitem 

as especificidades, e estas devem ser analisadas e consideradas no momento da organização 

das atividades pedagógicas, pois, “somente as escolas construídas política e pedagogicamente 

pelos sujeitos do campo, conseguem ter o jeito do campo, e incorporar neste jeito as formas 

de organização e de trabalho dos povos do campo” (CALDART, 2003, p. 66). 

Entretanto, é importante ressaltar, que a Educação do Campo não pode ser entendida 

como a criação de um modelo dissociado dos pilares que regem a educação como um todo. O 

que diferencia a Educação do Campo é o seu contexto e as especificidades dos sujeitos. No 

entanto, não se pode limitá-la somente aos esses aspectos, impossibilitando “a leitura do 

mundo” no seu sentido mais amplo. 

Portanto, a Educação do Campo tem sua proposta educativa diretamente vinculada aos 

princípios político-críticos da Educação Popular na perspectiva de construir, com os sujeitos 

de direito, um sujeito coletivo que contribua para o fortalecimento das lutas pelos direitos 

sociais dos povos do campo. Tais princípios são o ponto de partida para ações educativas, 

organização curricular e formação superior, inicial e continuada, de educadores, como 

veremos no capítulo seguinte. 
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3 A EDUCAÇÃO DO CAMPO E A FORMAÇÃO DE EDUCADORES NO ENSINO 

SUPERIOR NO BRASIL 

 

O ensino superior no Brasil, teve sua origem no início do século XIX, o que, de acordo 

com Durham (2005), ocorreu de forma tardia, uma vez que na América Latina, já existiam 

universidades desde o século XIV
46

.  

Colônia de Portugal de 1500 até 1822, a educação escolar brasileira nesse período 

pode ser dividida em três fases: o predomínio dos jesuítas; as reformas do Marquês de 

Pombal, marcada pela expulsão dos jesuítas do Brasil em 1759; e o período em que D. João 

VI, então rei de Portugal, trouxe a corte para o Brasil, depois da ameaça de invasão de 

Napoleão Bonaparte (1808-1821) (GHIRALDELLI JUNIOR, 2008). 

Apenas com a vinda da Família Real Portuguesa, em 1808, ocorreram as primeiras 

iniciativas culturais no Brasil com a criação de Faculdades, nas quais os cursos oferecidos 

concentravam-se nas áreas de Medicina e Direito, e que privilegiou a formação das elites 

brasileiras, com acesso dos nobres e dos proprietários de terras (ARANHA, 1996), o que 

retrata o caráter elitista e excludente destinado ao Ensino Superior da época, já que a 

educação era vista como um benefício para poucos. Essa característica permaneceu até o 

início do século XX, ocorrendo durante o período republicano, apenas o acréscimo de outros 

cursos.  

No entanto, como neste trabalho trata de um estudo sobre um curso de formação de 

educadores para os anos iniciais do Ensino Fundamental, na qual os Cursos de Pedagogia tem 

sido um lócus importante, faremos no próximo tópico, uma breve abordagem histórica sobre a 

implementação dos cursos de Pedagogia no Brasil. 

 

3.1 OS CURSOS DE PEDAGOGIA NO BRASIL: UMA BREVE ABORDAGEM 

HISTÓRICA 

 

A discussão sobre formação de professores no Brasil, emerge logo após a 

Independência, em 1822, quando se cogita a organização da instrução do povo. A partir de 

então, iniciam-se os “ensaios” acerca da formação de professores. Em 1827, a Lei das Escolas 

de Primeiras Letras, ordenou a criação de escolas de primeiras letras em todas as cidades, 

vilas e lugares mais populosos do Império e obrigava os professores a se instruírem 
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 A primeira universidade da América Latina data de 1538 (Universidade Autônoma de Santo Domingo-

Republica Dominicana) (HUMEREZ; JANKEVICIUS, 2015, p. 2)  
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mutuamente. Esta situação se estendeu até o final do século XIX, quando inicia o modelo de 

Escolas Normais com a criação das primeiras escolas, conforme explica Martins (2009, p. 4), 

que tinham como objetivo formar professores primários.  

 

As Escolas Normais começaram a aparecer no cenário sócio-cultural 

brasileiro a partir da terceira década do século XIX. Em 1835 em Niterói, em 

1836 na Bahia, em 1845 no Ceará e, em 1846 em São Paulo. Até então, uma 

das principais mazelas da educação era a existência de professores 

improvisados, com péssima formação e mal remunerados. Não existiam 

projetos consistentes visando a ampliação da escolaridade elementar e, 

consequentemente, não havia uma proposta de qualificação do professor. 

 

No entanto, estas escolas foram regulamentadas em 1881 com o Decreto n° 8.025 de 

16 de março de 1881 que estabeleceu as finalidades e os componentes curriculares: 

 

Art. 1° A Escola Normal tem por fim preparar professores primários de 1° e 

2° graus: o ensino nela distribuído será gratuito, destinado a ambos os sexos, 

e compreenderá dois cursos – o de ciências e letras e o de artes.  

Art. 2° O curso de Ciências e Letras se comporá das seguintes matérias: 

Instrução Religiosa, Português, Francês, Matemática Elementar, Corografia 

e História do Brasil. Cosmografia, Geografia e História Geral, Elementos de 

Mecânica e Astronomia, Ciências Físicas, Ciências Biológicas, Lógica e 

Direito Natural e Público. Economia Social e Doméstica, Pedagogia e 

Metodologia.  

Art. 3° O curso de Artes abrangerá as seguintes disciplinas: Caligrafia e 

Desenho Linear, Música Vocal, Ginástica, Trabalhos de Agulha (para 

alunas) (BRASIL, 1881). 

 

Na década de 1930, diante das grandes mudanças
47

 que o país vivenciou surgiram os 

primeiros debates políticos com interesse nas questões educacionais para a formação dos 

cidadãos, nesse contexto, destacamos a preocupação com a função da Universidade, que ainda 

era direcionada a poucos, partindo das reflexões de Anísio Teixeira, que questionava as 

contradições existentes entre elite e povo fundadas na visão hegemônica, argumentando que a 

formação superior “nas universidades brasileiras, se cumprem de modo fragmentado, incerto e 

às vezes acidentado” (TEIXEIRA, 1998, p. 168). Ele continua explicando que a função da 

universidade  

 

é uma função única e exclusiva. Não se trata somente de difundir 

conhecimentos. O livro também os difunde. Não se trata, somente, de 

conservar a experiência humana. O livro também a conserva. Não se trata, 

somente, de preparar práticos ou profissionais, de ofícios ou artes. A 

aprendizagem direta os prepara, ou, em último caso, escolas muito mais 
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 Mudanças no campo econômico com o processo de industrialização e no campo educacional a partir das ideias 

de uma Escola Nova com o Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova. 
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singelas do que universidades. Trata-se de manter uma atmosfera de saber 

para se preparar o homem que o serve e o desenvolve. Trata-se de conservar 

o saber vivo e não morto, nos livros ou no empirismo das práticas não 

intelectualizadas. Trata-se de formular intelectualmente a experiência 

humana, sempre renovada, para que a mesma se torne consciente e 

progressiva. (TEIXEIRA, 1998, p. 35) 

 

Diante disso, foram organizados os Institutos de Educação (1932-1939), cujos marcos 

são as reformas de Anísio Teixeira no Distrito Federal, em 1932, e de Fernando de Azevedo 

em São Paulo, em 1933. Mas é apenas em 1939, que são implantados os cursos de Pedagogia 

e Licenciaturas no país (SAVIANI, 2009). 

Etimologicamente, a palavra Pedagogia significa
48

“conduzir ou acompanhar” crianças. 

Porém, somente com a modernidade, e a partir de uma reconstrução semântica, o termo 

Pedagogia passa a ter outra conotação, como explica Ghiraldelli Júnior (1996, p. 58):  

 

[...] A modernidade reconstrói o termo na medida em que o associa à utopia 

educacional, à ciência da educação e à filosofia da educação, deixando no 

passado as conotações ligadas às idéias de “condução da criança” e de 

“preceptorado” [...] os tempos modernos secundarizam [...] como mera 

atividade prática, o “tomar conta das crianças”, privilegiando a acepção 

enquanto [...] programa [...] conhecimento específico, um saber complexo a 

respeito das crianças, da formação delas e dos adultos e das relações [...] 

com a vida social em geral. 

 

Diante disso, compreendemos que a Pedagogia tem como objetivo principal a 

melhoria no processo de aprendizagem dos indivíduos, por meio da reflexão, sistematização e 

construção de conhecimentos, como ressalta Caldart (2000, p. 51): “[...] Pedagogia quer dizer 

jeito de conduzir a formação de um ser humano; E quando falamos em matrizes pedagógicas 

estamos identificando algumas práticas ou vivências fundamentais nesse processo de 

humanização das pessoas, que também chamamos de educação.” 

As discussões sobre a criação de um curso, de nível superior, para formação de 

professores, perduraram por toda a década de 1930, tendo em vista o efervescente debate em 

torno da educação, como explica Andréa Martelli e Elenita Manchope (2004, p. 2): 

 

Os anos 30 produziram um fecundo debate em torno das questões 

educacionais. Diante de projetos antagônicos a respeito da construção da 

nacionalidade, a educação era valorizada por ambos como indispensável 

para a modernização do país. De um lado, os modernizantes, do outro lado, 

os reacionários- tinha na educação a realização da função ideológica, 

conforme os seus princípios para a sociedade brasileira. 
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 O termo Pedagogia deriva do grego antigo paidagogós, era inicialmente composto por paidos “criança” e 

gogía “conduzir” ou “acompanhar”. Outrora, o conceito fazia, portanto, referência ao escravo que levava os 

meninos à escola. (GHIRALDELLI JÚNIOR, 1996) 
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Para atender essas demandas, os Institutos de Educação de São Paulo
49

 e do Distrito 

Federal foram elevados ao nível universitário, e incorporados às Universidades de São Paulo
50

 

e do Distrito Federal
51

, respectivamente, tornando-se a base dos estudos superiores de 

educação. 

Mas foi a partir da organização da Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade 

do Brasil, que o curso de Pedagogia foi regulamentado, em 4 de abril de 1939, pelo decreto-

lei 1.190 (SILVA, 2003, p. 11).  

O curso voltava-se para a formação de bacharéis e licenciados para atuar em áreas 

distintas
52

. O currículo e a duração foram fixados em três anos para bacharelado, que 

posteriormente ficaram reconhecidos como “Técnicos em Educação”, e quatro anos para 

licenciados, que se reservava o magistério nas antigas Escolas Normais, no esquema “três 

mais um”. E os diplomas eram entreguem em cada um dos cursos. 

O curso de Pedagogia se consolidava como importante instrumento para a formação de 

educadores no país. Porém, com o passar dos anos surgiu a necessidade de alterações 

curriculares instituídas por meio do Parecer CFE 251/1962 que orientou que o curso de 

Pedagogia deveria destinar-se, 

 

[...] à formação do “técnico em Educação” e do professor de disciplinas 

pedagógicas do Curso Normal, por meio do bacharelado e da licenciatura, 

respectivamente. O currículo para o bacharelado tinha um mínimo fixado em 

sete matérias, cinco obrigatórias  Psicologia da Educação, Sociologia (Geral, 

da Educação), História da Educação, Filosofia da Educação e Administração 

Escolar, e duas opcionais entre: História da Filosofia, Biologia, Estatística, 

Métodos e Técnicas de Pesquisa Pedagógica, Cultura Brasileira, Educação 

Comparada, Higiene Escolar, Currículos e Programas, Técnicas 

Audiovisuais de Educação, Teoria e Prática da Escola Média e Introdução 

à  Orientação Educacional. Seria conferido o diploma de licenciado ao aluno 

que cursasse Didática e Prática de Ensino. (RIBEIRO; MIRANDA, 2013, p. 

2) 
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 O Instituto de Educação de São Paulo seguiu sob a gestão de Fernando de Azevedo e foi pensado e organizado 

de maneira a incorporar as exigências da pedagogia, que buscava se firmar como um conhecimento de caráter 

científico, buscando corrigir as insuficiências e distorções das velhas Escolas Normais caracterizadas por “um 

curso híbrido, que oferecia, ao lado de um exíguo currículo profissional, um ensino de humanidades e ciências 

quantitativamente mais significativo”. (TANURI, 2000, p. 72, apud SAVIANI, 2009, p. 146) 
 
50

 A Universidade de São Paulo, fundada em 1934. 
 
51

 A Universidade do Distrito Federal, fundada em 1935 

 
52

 Os primeiros formavam os professores para ministrar as várias disciplinas que compunham os currículos das 

escolas secundárias; os segundos formavam os professores para exercer a docência nas Escolas Normais. Em 

ambos os casos vigorava o mesmo esquema: três anos para o estudo das disciplinas específicas, vale dizer, os 

conteúdos cognitivos ou “os cursos de matérias”, na expressão de Anísio Teixeira, e um ano para a formação 

didática. (SAVIANI, 2009, p. 146) 
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Com do golpe militar em 1964, o então Ministério da Educação e Cultura
53

 do Brasil 

realizou parcerias com órgãos estrangeiros, com o objetivo de garantir assistência técnica e 

apoio financeiro e a principal delas foi com a United States Agency for International 

Development (USAID), que ficou conhecido como convênio MEC-USAID, instituído através 

da Lei 5.540/1968 ou, “Lei da Reforma Universitária”. Este convênio foi celebrado para 

reformar o ensino brasileiro de acordo com padrões impostos pelos Estados Unidos da 

América. Como explica, Maria Tereza Sokolowski (2013, p. 87): 

 

Como decorrência da reforma universitária, o Conselho Federal de Educação 

aprovou o Parecer CFE nº 252/69 fixando mínimos de conteúdo e duração 

dos cursos de pedagogia. O Parecer do CFE aboliu a distinção entre 

bacharelado e licenciatura, determinando que além da formação dos 

especialistas em administração escolar, inspeção escolar, orientação 

educacional e supervisão pedagógica, o curso de pedagogia habilitaria para a 

docência nas disciplinas pedagógicas dos cursos de formação de professores. 

Ou seja, em qualquer uma das habilitações, os especialistas também seriam 

licenciados. 

 

Para Catani e Oliveira (2002) a Reforma Universitária provocou mudanças nos cursos 

de formação de professores, os quais, tinham a competência de formar técnicos intitulados 

“especialistas em educação”. Estes especialistas deveriam exercer as funções de supervisão, 

orientação, administração, inspeção e planejamento.  

A partir de então, foram sugeridos cursos de curta duração (dois anos), a licenciatura 

(quatro anos) e a pós-graduação com duração entre dois e quatro anos adicionais à 

licenciatura, além disso, implantação dos cursos básicos de nível intermediário (seguindo os 

moldes da Escola Normal). 

A vigência
54

 do Parecer CFE nº 252/1969 e da Resolução CFE nº 02/1969, perdurou 

até a aprovação da LDB 9.394/1996 tendo, portanto, vigorado por cerca de três décadas. 

(CATANI; OLIVEIRA, 2002). 

Com o fim da ditatura militar e o processo de redemocratização, com a promulgação 

da Constituição Federal de 1988, surgiu a necessidade de organizar os novos parâmetros e 
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 Com a criação do Ministério da Saúde em 1953, o ministério que antes era Ministério da Educação e Saúde, 

passou a se chamar oficialmente de Ministério da Educação e Cultura (MEC) de acordo com a Lei nº 1.920, 

de 25 de julho de 1953. Em 15 de março de 1985, foi criado o Ministério da Cultura (MinC) pelo decreto nº 

91.144. Contudo, a sigla MEC continua, porém, passa a se chamar apenas Ministério da Educação. 
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 Considerando as devidas iniciativas e indicações, a exemplo da indicação do chamado "pacote pedagógico" - 

CFE nº.22/73 – que deveria ser seguido por todas as Licenciaturas; A Indicação CFE nº. 7/75 que apresentava a 

orientação básica a ser seguida, que se deveria ter consubstanciado em quatro outras Indicações: CFE nº. 68/75 

que redefinia a formação pedagógica das licenciaturas; CFE nº. 70/76 que regulamentaria o preparo de 

especialistas e professores da educação; CFE nº. 71/76 que regulamentaria a formação superior de professores 

para a educação especial. (RIBEIRO; MIRANDA, 2013) 
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diretrizes curriculares, compreendendo todos os níveis e modalidades de ensino, inclusive 

para o Curso de Pedagogia. Desta forma, foi instituída a nova Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), a Lei 9.394 de 1996.  

A aprovação da nova LDB serviu para orientar o cenário da formação de educadores 

que estava fragilizado desde a década de 1960. Não obstante, a aprovação dessa Lei reforçou 

a questão da identidade do pedagogo e ainda agregada à outras questões:  

 

Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em 

nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como formação 

mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco 

primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na 

modalidade normal. 

Art. 63. Os institutos superiores de educação manterão: 

I - cursos formadores de profissionais para a educação básica, inclusive o 

curso normal superior, destinado à formação de docentes para a educação 

infantil e para as primeiras séries do ensino fundamental; 

Art. 64. A formação de profissionais de educação para administração, 

planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a 

educação básica, será feita em cursos de graduação em pedagogia ou em 

nível de pós-graduação, a critério da instituição de ensino, garantida, nesta 

formação, a base comum nacional. (BRASIL, 1996) 

 

No entanto, às leis que regem a formação de professores, não trazem tantas definições 

significativas para os Cursos de Pedagogia, pois gerou uma crescente expansão destes cursos, 

mas sem compromisso com a pesquisa, ensino e extensão de qualidade, além de colocar em 

dúvida o porquê da existência do Curso de Pedagogia nas universidades públicas, onde as 

exigências são bem maiores. (SAVIANI, 2009). Sobre isso, Libâneo completa: a “Pedagogia 

como campo de estudos específicos vive, hoje, no Brasil, um grande paradoxo” (LIBÂNEO, 

2001, p. 3), pois, de um lado vê-se esta constante expansão da atuação pedagógica, com a 

Pedagogia perpassando por vários campos da sociedade, mas por outro, na Pedagogia ocorre 

um declínio na estima dos próprios profissionais da educação, principalmente por 

considerarem haver ainda a desvalorização da profissão. 

Contudo, considerando a perspectiva crítica que acreditamos que a educação deve ter, 

corroboramos com Melo (2006), que trata o curso de Pedagogia como o lócus que reúne 

saberes próximos de outras áreas de formação, seja como práticas ou gênese histórica. Tais 

saberes vislumbram transformações históricas de caráter conscientizador, como também, 

contribuem para a pluralidade expressa na essência da Pedagogia, enquanto filosofia e 

ciência, entre teoria e prática. 
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3.2 LUTAS E CONQUISTAS DOS MOVIMENTOS SOCIAIS PELO DIREITO À 

EDUCAÇÃO: DEMOCRATIZAÇÃO E EXPANSÃO DO ACESSO AO ENSINO 

SUPERIOR 

 

Ao estudarmos a história da educação brasileira, observamos que esta retrata a 

manutenção de uma organização educacional marcada pela exclusão social e o favorecimento 

das classes dominantes, especialmente pela não oferta de uma educação que respeite as 

especificidades das classes populares e reflita suas demandas. Desta forma, compreendemos 

que diante da instrumentalização da educação escolar voltada para o favorecimento do capital, 

no sentido de formação de mão de obra para o mercado de trabalho e de uma formação 

voltada para a racionalidade, centrada nos conhecimentos científicos e na alienação dos 

indivíduos em relação ao modelo de sociedade defendido pela classe hegemônica, que visa 

atender os interesses do capital, muitos embates vêm sendo travados entre as diferentes 

classes sociais, que se evidenciam nas lutas por projetos que viabilizem a socialização de 

saberes por meio do acesso à uma educação pública (gratuita) e de qualidade (CARVALHO, 

2015; SAVIANI, 2013). 

Entretanto, ao longo do processo histórico, os trabalhadores do campo foram se 

organizando em Movimentos Sociais a fim de reivindicar o acesso à terra por meio da reforma 

agrária, além de direitos fundamentais que lhes foram negados. Entre esses direitos, 

destacamos a educação escolar, que sempre esteve na pauta de reivindicações dos 

Movimentos Sociais, estabelecendo-se como fundamento para a realização de um projeto de 

desenvolvimento humano e coletivo e deve apresentar matrizes curriculares adequadas para o 

atendimento às realidades culturais, com princípios emancipatórios, a fim de promover a 

valorização da identidade dos povos do campo. 

 

Tratar de Educação do Campo, no Brasil, como um movimento político-

educacional, diz respeito a compreender dois eixos que o sustentam, [...]: o 

primeiro refere-se à realidade da educação no meio rural brasileiro, marcado 

pelo histórico ritmo compassado entre os altos índices de analfabetismo e os 

baixos índices de escolaridade. O segundo eixo refere-se à concepção de 

educação advinda das experiências educacionais de iniciativa dos próprios 

movimentos sociais e que orientam sua luta por políticas públicas. Tanto em 

relação ao conteúdo, quanto à metodologia, no entender desta modesta 

reflexão, tal experiência constitui-se uma das principais riquezas 

características do processo de conscientização política dos camponeses no 

Brasil. (SANTOS, 2012, p. 14, apud CARVALHO, 2015, p. 100) 
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Com base no artigo sexto da Constituição Federal de 1988 “a educação é um direito 

social” e humano, e como tal deve desenvolver plenamente a pessoa humana, considerando 

aspectos como a inserção crítica e participativa do sujeito na sociedade. No entanto, não deve 

ser caracterizada como necessidade, carência ou interesse, nem tampouco, concebida como 

serviço, assistencialismo e/ou mercadoria (CALDART, 2002), pois, embora nossa sociedade 

esteja dividida em classes
55

, é estabelecido pela legislação brasileira que todos os cidadãos 

devem ter direitos iguais, sendo um deles, o direito de acesso à educação, como consta no 

artigo 205 da Constituição Federal de 1988,  

 

Art. 205 A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. (BRASIL, 1988) 

 

É importante salientar que o ordenamento jurídico não é o suficiente para garantir o 

cumprimento desses direitos. A instituição de direitos são construções históricas e refletem as 

tensões de disputas entre interesses econômicos, políticos, culturais e sociais, e que influem 

na permanência, ou não, da desigualdade econômica e a desarticulação social, uma vez que, a 

garantia dos direitos exige a participação do Estado, a adoção de políticas públicas e a 

organização da sociedade civil, para reivindicar seu atendimento efetivo (HORTA, 1998). 

Nesse contexto, a Universidade desponta como uma instituição social que reflete a 

sociedade de que é e faz parte. Ela “não é uma realidade separada e sim uma expressão 

historicamente determinada, de uma sociedade determinada” (CHAUÍ, 2001, p. 35) 

Diante disso, o acesso e permanência no Ensino Superior, ainda é um grande desafio 

para a sociedade brasileira, uma vez que ressalta as desigualdades sociais historicamente 

existentes e a fragilidade das políticas educacionais dos governos brasileiros.  

Chauí adverte que as universidades públicas fazem parte disso e sempre “têm aceitado 

passivamente o aumento das desigualdades e um sistema que reforça privilégios porque 

coloca o ensino superior público a serviço das classes e grupos mais abastados, cujos filhos 

são formados na rede privada” (CHAUÍ, 2001, p. 37) 

Nessa perspectiva, compreendemos que “a implementação de políticas sociais apenas 

na educação superior nem sempre é suficiente para resolver uma situação de desigualdade” 

(MOEHLECKE, 2004, apud PEIXOTO, 2010), pois a democratização do acesso ao Ensino 
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 Segundo a teoria da divisão da sociedade em classes elaborada por Karl Marx (1987), que consideramos 

pertinente e atual no contexto social. 
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Superior está diretamente relacionada à elevação da escolarização e a melhoria na qualidade 

de ensino público e gratuito, desde a educação básica.  

O conflito pela viabilização da democratização do acesso ao Ensino Superior, 

vinculada à luta por um novo modelo de sociedade, de educação e de desenvolvimento, vem 

defendendo a construção de um processo de democratização e expansão para os diferentes 

grupos da sociedade brasileira os quais foram, historicamente, discriminados e excluídos. 

Entre esses grupos destacamos os povos do campo, que através dos Movimentos Sociais, vem 

conquistando espaço nas instituições brasileiras de Ensino Superior. 

As reivindicações dos Movimentos Sociais do Campo, que versam pelo acesso ao 

conhecimento sistematizado, apresentam uma dimensão dialética na qual os movimentos 

atuam como sujeitos constituintes de uma força política promotora de mudanças, visando 

garantir seu direito à educação tanto básica quanto o acesso ao Ensino Superior e buscando 

das universidades, o redirecionando do seu papel social frente às demandas populares.  

Contudo, consideramos importante esclarecer, junto ao ordenamento jurídico, para 

quem se destinada as políticas de Educação do Campo e o que se entende por escola do 

campo, de acordo com o Decreto nº 7.352/ 2010: 

 

Art. 1º A política de Educação do Campo destina-se à ampliação e 

qualificação da oferta de educação básica e superior às populações do 

campo, e será desenvolvida pela União em regime de colaboração com os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios, de acordo com as diretrizes e 

metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação e o disposto neste 

Decreto.  

§ 1º Para os efeitos deste Decreto, entende-se por: 

I - populações do campo: os agricultores familiares, os extrativistas, os 

pescadores artesanais, os ribeirinhos, os assentados e acampados da reforma 

agrária, os trabalhadores assalariados rurais, os quilombolas, os caiçaras, os 

povos da floresta, os caboclos e outros que produzam suas condições 

materiais de existência a partir do trabalho no meio rural; e 

II - escola do campo: aquela situada em área rural, conforme definida 

pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, ou 

aquela situada em área urbana, desde que atenda predominantemente a 

populações do campo.  

§ 2º Serão consideradas do campo as turmas anexas vinculadas a escolas 

com sede em área urbana, que funcionem nas condições especificadas no 

inciso II do § 1º. (BRASIL, 2010, p. 1; grifos nossos) 

 

Além disso, a formação de educadores para atuarem nas escolas do campo, se faz 

fundamental para a efetivar as reivindicações dos Movimentos Sociais do Campo no âmbito 

educacional. Desta forma, ressaltamos a proposição sobre quem são e como devem se 
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organizar os educadores e as educadoras para atuarem nas escolas do campo, conforme consta 

nos Cadernos de Educação nº 9 do MST (1999, p. 16-17),  

 

é preciso ser apaixonada pela educação, conhecedora da realidade do campo 

e sensível aos seus problemas; [...] Entendemos aqui por educadoras todas as 

pessoas que se envolve diretamente no processo de aprendizagem-ensino 

realizado pela escola. São: As professoras e os professores, estaduais ou 

municipais, assentados ou não, que atuam na escola. As funcionárias e 

funcionários contratados para trabalhar na escola (secretária, merendeiro, 

faxineira, trabalhador do campo, ...) e que contribuem com o processo 

educativo pelo seu exemplo de ser e de fazer e pela sua participação na 

gestão. As voluntárias e voluntários [...] Os técnicos que contribuem no 

assentamento e também atuam no processo educativo [...] (grifo nosso) 

 

O mesmo documento enfatiza ainda, que: 
 

Todas as educadoras precisam de uma formação diferenciada e 

permanente em vista de compreender o seu papel no processo educativo 
[...] podem se organizar em um Coletivo de Educadoras ou Coletivo 

Pedagógico. Também podem participar dos núcleos de base do 

Assentamento, se são assentadas ou morarem no assentamento. [...] A escola 

não pode esquecer de: prever em seu calendário as reuniões do Coletivo 

Pedagógico; estabelecer contato com o Setor de Educação do MST; buscar a 

socialização de experiência com outras Escolas do MST e do Campo. (MST, 

1999, p. 17; grifo nosso) 

 

O ordenamento jurídico que trata da Educação do Campo também aborda a questão da 

formação de educadores para atuarem no meio rural, como pressuposto para atender as 

especificidades dos povos do campo, conforme a Resolução CNE/CEB nº 1/2002, que Institui 

Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo, estabelece: 

 

Art. 12 O exercício da docência na Educação Básica, cumprindo o 

estabelecido nos arts. 12, 13, 61 e 62 da LDB e nas Resoluções CNE/CEB nº 

3/97 e nº 2/99, assim como os Pareceres CNE/CP nº 9/2001, nº 27/2001 e nº 

28/2001, e as Resoluções CNE/CP nº 1/2002 e nº 2/2002, a respeito da 

formação de professores em nível superior para a Educação Básica, 

prevê a formação inicial em curso de licenciatura, estabelecendo como 

qualificação mínima, para a docência na Educação Infantil e nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental, o curso de formação de professores em 

Nível Médio, na modalidade Normal.  

Parágrafo único. Os sistemas de ensino, de acordo com o artigo 67 da LDB 

desenvolverão políticas de formação inicial e continuada, habilitando 

todos os professores leigos e promovendo o aperfeiçoamento permanente 

dos docentes. (grifos nossos) 

 

E o Decreto nº 7.352/2010, em vários dispositivos, apresenta a importância e a 

necessidade da formação de educadores para atuar nas escolas do campo que atentem e 

trabalhem com os princípios da Educação do Campo: 
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Art. 4º A União, por meio do Ministério da Educação, prestará apoio técnico 

e financeiro aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios na 

implantação das seguintes ações voltadas à ampliação e qualificação da 

oferta de educação básica e superior às populações do campo em seus 

respectivos sistemas de ensino, sem prejuízo de outras que atendam aos 

objetivos previstos neste Decreto: [...] 

IV - acesso à educação superior, com prioridade para a formação de 

professores do campo; [...] 

VI - formação inicial e continuada específica de professores que 

atendam às necessidades de funcionamento da escola do campo; 

Art. 5º A formação de professores para a Educação do Campo observará os 

princípios e objetivos da Política Nacional de Formação de Profissionais do 

Magistério da Educação Básica, conforme disposto no Decreto no 6.755, de 

29 de janeiro de 2009, e será orientada, no que couber, pelas diretrizes 

estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação.  

§ 2º A formação de professores poderá ser feita concomitantemente à 

atuação profissional, de acordo com metodologias adequadas, inclusive a 

pedagogia da alternância, e sem prejuízo de outras que atendam às 

especificidades da Educação do Campo, e por meio de atividades de ensino, 

pesquisa e extensão.  

§ 3ºAs instituições públicas de ensino superior deverão incorporar nos 

projetos político-pedagógicos de seus cursos de licenciatura os processos 

de interação entre o campo e a cidade e a organização dos espaços e 

tempos da formação, em consonância com as diretrizes estabelecidas 

pelo Conselho Nacional de Educação. (BRASIL, 2010, p. 2-3; grifos 

nossos) 

 

O exposto nos documentos oficiais, apenas reafirma a importância da formação, inicial 

e continuada, de educadores e educadoras para atuar no meio rural, e que esta formação não 

pode ser alheia à realidade da escola do campo em toda sua estrutura, que vai muito além do 

espaço físico, mas trata-se de um território de cidadania e formação humana.  

O movimento Por uma Educação do Campo, considera fundamental uma política que 

assegure boas condições de trabalho e a qualidade da educação oferecida aos povos do campo, 

desde a formação de educadores, inicial e continuada, até um plano de carreira docente com 

uma política salarial, como foi pautado na II Conferência Nacional Por uma Educação do 

Campo (2004, p. 19). 

 

Pensar uma escola no campo, mudar os índices educacionais nestas áreas 

depende de uma Política, que não só atribua responsabilidades para as 

diferentes instâncias, mas também garanta financiamento que possibilite 

continuidade. 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 
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próprio local onde os alunos estão assim como por prever a formação inicial 

e continuada de educadores. 

 

Assim, com a finalidade de superar a fragmentação e do distanciamento entre a 

educação e as propostas de desenvolvimento para os povos do campo, o MEC, por meio da 

SECAD, convidou algumas universidades que estavam desenvolvendo propostas formativas 

vinculadas ao PRONERA, e ainda articuladas ao Movimento Nacional de Educação do 

Campo, para que desenvolvessem experiências de formação de educadores, que ocorreriam 

apoiadas pelo Programa de Apoio à Formação Superior em Licenciatura em Educação do 

Campo (PROCAMPO). 

Diante disso, o MEC aprovou e financiou experiências desenvolvidas pelas: 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Universidade de Brasília (UnB), 

Universidade Federal de Sergipe (UFS) e Universidade Federal da Bahia (UFBA), as quais 

serviram de indicadoras para que, em 2008 e 2009, o MEC lançasse editais para adesão das 

instituições públicas que tivesse interessada em desenvolver o curso de Licenciatura em 

Educação do Campo, uma vez que, no período de 2001 a 2010, houveram diversas 

iniciativas
56

  para a expansão do Ensino Superior no Brasil, pois,  

 

apesar do aumento de Instituições de Ensino Superior (IES) e de matrículas 

ocorrido a partir dos anos de 1990, a taxa de escolarização líquida da 

população brasileira de 18 a 24 anos continua muito baixa: 14,4%, segundo 

o Censo da Educação Superior de 2010. Além disso, 74% de todas as 

matrículas de graduação estão no setor privado, respondendo o setor público 

por apenas 26%. (INEP, 2010, apud, Barros, 2015, p. 2) 

 

Dentre estes programas instituídos para expansão do ensino superior, destacamos o 

Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 

(REUNI), criado pelo Decreto nº 6.096/2007, que teve como principal objetivo criar 

condições para a ampliação do acesso e permanência na educação superior, no nível de 

graduação, com melhor aproveitamento da estrutura física e dos recursos humanos existentes 

nas universidades federais.  

Em 2009, a partir de uma proposta de expansão do REUNI, mesmo com várias críticas 

a esse programa, a Universidade Federal da Paraíba submeteu um projeto para a criação de 

um curso regular de licenciatura, voltado para Educação do Campo, e como resultado desta 

proposta, surgiu o curso de Pedagogia, licenciatura com área de aprofundamento em 
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Programa Universidade para Todos (ProUni); Programa de Financiamento Estudantil (Fies); Programa de 

Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI); o aumento da oferta de 

cursos superiores a distância e as políticas de cotas (BARROS, 2015) 
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Educação do Campo, da Universidade Federal da Paraíba, o qual abordaremos com mais 

detalhes no quarto capítulo deste texto. 

No ano de 2010 é aprovado o Decreto 7.352, que dispõe sobre a política de Educação 

do Campo e sobre o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária – PRONERA, 

definindo como um de seus princípios o “desenvolvimento de políticas de formação de 

profissionais da educação para o atendimento da especificidade das escolas do campo, 

considerando-se as condições concretas da produção e reprodução social da vida no campo” 

(BRASIL, 2010, art. 2º - III).  

Com base neste decreto, no início de 2012, o MEC anunciou o Programa Nacional de 

Educação do Campo (PRONACAMPO), que, embora tenha iniciado apenas em fevereiro de 

2013, por meio da Portaria nº 86 de 2013, apresentava metas que se articulavam a partir de 

quatro eixos: Gestão e Práticas Pedagógicas; Formação de Professores; Educação de Jovens e 

Adultos, Educação Profissional e Tecnológica; e Infraestrutura Física e Tecnológica.  

As determinações do PRONACAMPO instituem a formação inicial dos professores do 

campo sob três eixos: 

 

[...] formação inicial dos professores em exercício na Educação do Campo e 

quilombola será desenvolvida no âmbito do Programa de Apoio à Formação 

Superior em Licenciatura em Educação do Campo - PROCAMPO, da 

Universidade Aberta do Brasil - UAB e da RENAFOR, assegurando 

condições de acesso aos cursos de licenciatura destinados à atuação docente 

nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio com a 

possibilidade de utilização da pedagogia da alternância (BRASIL, 2013, art. 

6º, I). 

 

De acordo com Silva, et al (2016), dentre os eixos apesentadas pelo PRONACAMPO, 

o acesso ao Ensino Superior por meio do PROCAMPO merece destaque, uma vez que as 

demais propostas, apesar de atenderem às populações do campo no sentido de acesso à 

educação de nível superior, mas não apresenta relação direta com os princípios da Educação 

do Campo e nem ao histórico de lutas constituídas pelos MSC que reivindicam uma educação 

pública e de qualidade, relacionada com a realidade dos sujeitos. 

Portanto, podemos afirmar que a expansão da educação superior para os povos do 

campo, trata-se de uma política afirmativa que relaciona à história de luta do movimento Por 

uma Educação do Campo, com princípios da Educação Popular, traçando uma proposta de 

educação contra-hegemônica e de transformação social. 
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3.1.1 Formação inicial de educadores no contexto do PRONERA 

 

Pensar na figura do professor remete-nos à ideia de alguém que contribui na formação 

humana dos estudantes, incentivando-os e criando situações de aprendizagem que favoreçam 

o desenvolvimento de suas potencialidades.  

Associar essa imagem a um currículo específico para as escolas do campo e, 

principalmente, à proposta de formação inicial docente, implica na necessidade de realizar 

uma série de mudanças no modelo de educação que estamos acostumados. Requer, entre 

outras questões, repensar a proposta de formação que tem sido oferecida aos professores que 

trabalham em escolas do meio rural, uma vez que, são eles se apropriam dos fundamentos 

dessa perspectiva educacional, contribuindo para a reflexão sobre o modelo de educação que 

vem sendo efetivado nessas escolas e as práticas pedagógicas nelas desenvolvidas.  

É nessa perspectiva que a formação de educadores para o campo surge como forma de 

estruturar e concretizar as mudanças necessárias para a escola, a fim de promover 

desenvolvimento social, político e econômico dos sujeitos do campo como salienta Ramos 

(2008, p. 37): 

 

Formar educadores do campo e para o campo é fundamental para se 

configurar as mudanças necessárias nessa área. Os sujeitos do campo têm 

suas especificidades, suas particularidades, suas dinâmicas que se estendem 

a forma como se organizam social e culturalmente. Esses aspectos não 

podem ser renegados, desvalorizados ou não vistos, porque os sujeitos do 

campo são capazes de desenvolver seu próprio projeto educacional conforme 

as especificidades do seu lugar e de sua gente. 

 

A caminhada na luta pela construção e efetivação de uma proposta educativa para os 

povos do campo vai além da Educação Básica e, com seus princípios e práticas orientados 

pela Educação Popular, as experiências de Educação do Campo vem alcançando as 

universidades públicas brasileiras uma vez que os MSC enfatizam a necessidade de cursos 

superiores de formação de educadores envolvidos com as especificidades das escolas do 

campo.  

Esse cenário de lutas e reivindicações contribui 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, visando contribuir para a 

promoção do desenvolvimento sustentável (BRASIL, 2004). 
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O PRONERA é um programa se inclui nas políticas de expansão e universalização do 

Ensino Superior e surge, especialmente como resultado de demandas e pressões dos 

movimentos sociais de luta pela terra e por Educação do Campo como destaca Andrade e Di 

Pierro, (2004, p. 37) “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 ”, 

além disso, 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, 2004). 

Os princípios políticos e as propostas pedagógicas dos projetos executados pelo 

PRONERA baseiam-se na relação indissociável entre a educação e o desenvolvimento 

territorial como qualificação do modo de vida dos assentados (FÉLIX, 2015), apoiando-se na 

diversidade cultural, nos processos de interação e transformação do campo, na gestão 

democrática, no acesso ao avanço científico e tecnológico voltados para o desenvolvimento 

das áreas de reforma agrária, tendo como princípios orientadores destas práticas, o diálogo, a 

práxis a transdisciplinaridade e a equidade
57

 

É importante esclarecer, que o PRONERA se desenvolve sob a metodologia da 

Pedagogia da Alternância, que combina períodos de estudo na instituição de ensino, o 

chamado “tempo-escola”, e outros na própria comunidade, o “tempo-comunidade”, e, 

conforme a Resolução CNE/CEB n.º 01/2006, o tempo de estudo desenvolvido nos centros 

de formação, (tempo-escola) deverá ser de 70% da carga horária do curso e o tempo de 

estudo desenvolvido na comunidade (tempo-comunidade) deverá perfazer 30% da carga 

horária do curso. Desta forma, o princípio da transdisciplinaridade se efetiva, já que 

apresenta caráter indispensável para o processo de aprendizagem. Esse princípio, segundo o 

Manual de operações do PRONERA (BRASIL, 2011, p. 15) significa:  

 

um 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. 

 

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, 

                                                           
57

Manual de Operações do PRONERA, 2011, p. 14-15. 
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nesse sentido, tem a afirmação e o fortalecimento da identidade própria do campo conforme o 

pressuposto a seguir: 

 

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, 2004, p.13) 

 

Na proposta de formação de educadores apoiada pelo PRONERA, compreende que o 

fundamental, na competência desses professores, não é apenas o domínio dos conteúdos, mas, 

sobretudo a habilidade metodológica de reconstrução permanente, de tal modo que, essa 

formação, 

 

[...] deve incorporar antes de tudo, um educador com visão crítica, com 

capacidade de socializar com os alunos (as) a compreensão da relação 

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) 

 

A oferta de vagas em cursos de ensino superior pelo PRONERA, iniciou no estado do 

Rio Grande do Sul, em 1998, com a aprovação do Curso de Pedagogia em convênio com a 

Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUÍ).  

Atualmente, vários cursos de graduação, em vários estados do país, oferecem cursos 

para os assentados da reforma agrária, assim como para os demais povos do campo, por meio 

do PRONERA, contemplando as mais diversas áreas do conhecimento: Geografia, 

Agronomia, Zootecnia, Pedagogia, Administração, Engenharia Agronômica, Direito, História, 

Artes, Ciências Agrárias, Medicina Veterinária e Letras. 

Com isso, o PRONERA vem se firmando como uma importante estratégia de ação 

educativa e contribuindo com a construção de uma Educação do Campo na forma de projetos 

de alfabetização, escolarização, formação técnico-profissional de Jovens e Adultos nas áreas 

de reforma agrária, formação continuada de professores e formação profissional de nível 

superior. 

De acordo com Di Lorenzo (2013, p. 252), “No período entre 1998, ano em que foi 

criado, até o ano de 2011, o PRONERA possibilitou o acesso à escolarização e formação em 

níveis Médio e Superior, até a Pós-Graduação de, pouco mais de 463 mil jovens e adultos no 

Brasil”. 
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Esses números revelam uma grande eficácia na proposta educativa do programa, além 

de mostrar que a luta pela terra e pela educação na política da reforma agrária denota uma das 

maiores expressões de inclusão dos sujeitos do campo no contexto educacional brasileiro, a 

partir da organização dos Movimentos Sociais. 

A parceria entre a Universidade Federal da Paraíba e os Movimentos Sociais 

(CPT/MST/Via Campesina), e o INCRA, possibilitou o desenvolvimento de projetos
58

 pelo 

PRONERA: a realização do Curso Normal em Nível Médio (Magistério) que ocorreu no 

período de 1999 à 2001, no Campus III na cidade de Bananeiras (com a formação de 32 

alunos), e do Curso de Alfabetização de jovens e adultos (para 1.200 alunos), no Campus I, 

em João Pessoa, foram as primeiras iniciativas da parceria UFPB/PRONERA . 

No que se refere à criação dos cursos de formação superior para os assentados, a 

demanda partiu dos Movimentos Sociais, a partir da experiência com o envolvimento da 

UFPB, nos cursos de nível médio supracitados.  

Diante disso, a Universidade, considerando seu compromisso de ampliar o 

atendimento às demandas sociais do Estado da Paraíba, contribuindo para a formação, em 

nível superior, de pessoas vinculadas aos Movimentos Sociais do Campo, no ano de 2004, por 

meio da resolução nº 25 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 (BRITO, 2011). 

Nesse contexto, no ano de 2008, iniciou-se na UFPB três cursos de formação inicial 

superior, destinado a assentados da reforma agrária, e em parceria com o PRONERA: o curso 

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 2007 no Campus I de João Pessoa) e, Ciências Agrárias com 

Licenciatura Plena (no Campus III, na cidade de Bananeiras). 

 

3.1.2 Licenciaturas em Educação do Campo: Uma proposta de educação emancipatória 

camponesa 

 

A Educação do Campo, vista sob a ótica do agronegócio, é uma educação proposta 

para a formação da força de trabalho e para orientar ideologias que contribuem para a 

perpetuação das desigualdades sociais e a manutenção da sociedade de classes. 
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 Conforme o Relatório de Execução do Plano de Trabalho do projeto de Educação dos Assentamentos da 

Reforma Agrária da Paraíba (INCRA/FUNAPE, 2000/2001) 
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No entanto, essa visão não condiz com a proposta de educação camponesa difundida 

pelos Movimentos Sociais do Campo, que traz suas raízes na Educação Popular e tem como 

base um projeto educativo que não se baseia na integração capitalista, mas que tenha como 

parâmetro uma educação centrada nos interesses daqueles que vivem do seu trabalho no e do 

campo (BEZERRA NETO, 2009). 

Nesse contexto, o compromisso com os povos do campo e com uma escola que atenda 

aos setores populares, faz parte de um projeto contra-hegemônico que versa uma sociedade 

mais justa e igualitária. Como explica Antunes-Rocha (2009, p. 40): 

 

A escola do campo demandada pelos movimentos sociais vai além da escola 

das primeiras letras, da escola da palavra, da escola dos livros didáticos. É 

um projeto de escola que se articula com os projetos sociais e econômicos do 

campo, que cria uma conexão direta entre a formação e produção, entre 

educação e compromisso político.  

 

Com a perspectiva na construção da organização escolar e no trabalho pedagógico 

voltado para o ensino fundamental e médio, além de ampliar o acesso das populações do 

campo ao Ensino Superior, os cursos de Licenciatura em Educação do Campo, tem o objetivo 

de preparar educadores, que além da docência, possam atuar na gestão de escolas do campo, 

compreendendo, considerando e respeitando as especificidades dos povos que lá habitam. 

A ideia de implementação de cursos de Licenciatura em Educação do Campo, inicia-se 

com a realização da II Conferência Nacional de Educação do Campo, realizada em 2004, em 

que o MEC, representado pela SECAD, posteriormente constituiu um grupo de trabalho, com 

participação dos Movimentos Sociais, do poder público e de representantes de Universidades, 

para juntos, organizarem uma proposta de formação de educadores, que representasse os 

sujeitos do campo brasileiro. A partir dessa proposta, o MEC aprova e institui o PROCAMPO 

(SILVA et al, 2016). 

O Projeto Político Pedagógico oferecido por meio do PROCAMPO, reivindicava, 

entre outras questões, “a formação consistente do educador do campo, como sujeito capaz de 

propor e implementar as transformações político-pedagógicas necessárias à rede de escolas 

que hoje atendem à população que trabalha e vive no e do campo” (MOLINA; SÁ, 2012, p. 

467). Além disso, esta licenciatura deve apresentar um currículo diferenciado, não só pela sua 

metodologia, que prevê etapas presenciais (equivalentes a semestres de cursos regulares), 

ofertadas em regime de alternância, entre tempo-escola e tempo-comunidade, como também 

pela forma como o educador será preparado para tratar questões rurais, fazendo com que sua 
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linguagem seja apropriada e adaptada aos temas e anseios das populações do meio rural, 

contribuindo efetivamente, no desenvolvimento local de modo sustentável. 

Os cursos de Licenciatura em Educação do Campo se desenvolvem em uma estratégia 

multidisciplinar do trabalho docente, organizando os componentes curriculares a partir de 

quatro áreas do conhecimento: Artes, Literatura e Linguagens; Ciências Humanas e Sociais; 

Ciências da Natureza e Matemática e Ciências Agrárias. De acordo com Molina (2015, p. 

153), “A habilitação de docentes por área de conhecimento tem como um dos seus objetivos 

ampliar as possibilidades de oferta da Educação Básica no campo, especialmente no que diz 

respeito ao Ensino Médio”.  

A formação por áreas de conhecimento apresenta como intencionalidade maior, a 

promoção de estratégias que contribuam para superar a fragmentação do conhecimento, 

criando, propondo e promovendo ações docentes articuladas interdisciplinarmente, associadas 

às transformações no funcionamento da escola. 

No que se refere ao ingresso dos estudantes, é importante destacar que os cursos de 

Licenciaturas do Campo devem garantir o acesso dos sujeitos oriundos e/ou que vivem no 

meio rural, uma vez que esta é uma proposta que versa a ampliação do acesso ao ensino 

superior às populações do campo que historicamente foram alijadas desse direito 

fundamental. Para tanto, devido a histórica desigualdade na garantia do direito à educação aos 

povos do campo, que se traduz a extrema fragilidade das escolas no meio rural, “é 

imprescindível que se garanta a realização de um vestibular específico, mantendo, 

necessariamente, o caráter de política afirmativa do PROCAMPO” (MOLINA, 2015, p. 154). 

A autora ainda ressalta que:  

 

conseguir manter o perfil específico de ingresso dessas Licenciaturas é uma 

tarefa coletiva a ser enfrentada continuamente, não só nos embates com as 

Procuradorias Jurídicas das universidades, mas com o conjunto da sociedade, 

no sentido de ampliar a compreensão sobre a necessidade da intervenção do 

Estado para promover ações que de fato sejam capazes de promover a 

igualdade de acesso aos direitos educacionais (MOLINA, 2015, p. 156). 

 

No entanto, embora as Licenciaturas em Educação do Campo façam parte de uma 

demanda dos Movimentos Sociais, as Universidades, regida sob a égide da ciência e do poder, 

historicamente tem sido um espaço para atender as elites.  

Por isso, um dos desafios enfrentados por várias instituições que ofertam estes cursos é 

resistir às exigências feitas por parte do corpo gestor, no que diz respeito a manter o perfil 

específico de ingresso dessas licenciaturas, garantindo o acesso das populações do campo às 

universidades, com o intuito de suprir a lacuna existente, a partir da formação inicial dos 
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educadores do campo
59

, e de contribuir para elevar o nível de escolaridade dos jovens, ainda 

que não sejam educadores, como objetivo de ampliar a compreensão sobre a necessidade da 

intervenção do Estado para promover ações que sejam capazes de promover a igualdade de 

acesso aos direitos educacionais. (MOLINA, 2015). 

Além da proposta de Licenciaturas desenvolvidas por meio da Pedagogia da 

Alternância, existem ainda cursos regulares que atuam a partir dos princípios da Educação do 

Campo, como é o caso do curso de Pedagogia, licenciatura com área de aprofundamento em 

Educação do Campo, que abordaremos a seguir. 

 

3.1.3 A Universidade Federal da Paraíba e a Educação do Campo: da tradição à 

expansão 

 

O Ensino Superior o Estado da Paraíba tem sua origem com a criação da Escola de 

Agronomia do Nordeste, na cidade de Areia, que abre perspectiva para a criação de outras 

escolas isoladas, como a Faculdade de Ciências Econômicas em João Pessoa, fundada em 

1947. 

Diante da intenção de “integração no desenvolvimento técnico-industrial do Estado”, 

ocorre a criação de diversas escolas
60

  isoladas de nível superior do Estado.  

Nesse contexto, já em 1947, a Constituição Estadual previa a criação de uma 

Faculdade Filosofia, Ciências e Letras na Paraíba (FAFI), mas somente dois anos depois a 

Faculdade foi criada oficialmente, cumprindo sua finalidade profissionalizante de formar 

professores e preenchendo as várias lacunas deixadas até então por outros cursos superiores 

existentes. (LIMEIRA; FORMIGA, 1986, p. 12). 

 

Surgindo da necessidade de se qualificar pessoal para o magistério 

secundarista, a FAFI se propunha inicialmente a especializar professores de 

Português, Francês, Espanhol, Italiano, Latim (Curso de Línguas Neo-

Latinas), Geografia, História (curso unificado) e Pedagogia. A implantação 

imediata desses grupos, cursos e disciplinas justifica-se pela necessidade 

explícita e pelo fato de que o pessoal docente se mostra acessível ao 

recrutamento, com exceção do corpo docente de línguas estrangeiras, aos 

quais se tinha que oferecer algumas regalias em troca de seus serviços, o que 

                                                           
59

 De acordo com dados da PNAD/2007, 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 

61% não apresentam formação de nível superior, o que significa um contingente de aproximadamente 178 mil 

professores sem a formação adequada. (MOLINA; 2015). 

 
60

 A exemplo da Escola Politécnica em Campina Grande, da Escola de Engenharia, a Faculdade de Direito da 

Paraíba e a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Paraíba – FAFI. 
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de regra ocorreria a quase todas as disciplinas que exigissem pessoal docente 

com maior nível de qualificação. 

 

Assim, é a partir da reunião de onze cursos de nível superior já existentes no Estado, 

entre os quais está o curso de Pedagogia iniciado na FAFI, foi fundada, por iniciativa de José 

Américo de Almeida, em 1955, a Universidade da Paraíba, de responsabilidade estatal, 

através da Lei Estadual nº 1.366. Somente cinco anos depois, em 13 de dezembro de 1960 

através da Lei Federal nº 3.835, a universidade foi federalizada e a então chamada 

Universidade da Paraíba, assumiu sua denominação atual. 

Atualmente, a Universidade Federal da Paraíba conta com a estrutura multicampi 

composta legalmente pelos campi de João Pessoa (capital), Areia, Bananeiras, Rio Tinto e 

Mamanguape, além de duas unidades: a de Mangabeira e a de Santa Rita, onde funciona um 

curso de Direito
61

. 

 

3.1.3.1 O Centro de Educação do campus I da UFPB 

 

O Centro de Educação (CE) da Universidade Federal da Paraíba, campus I, foi 

instituído no ano de 1978 e aprovado pelo parecer nº 6.710/78 do Conselho Federal de 

Educação (CFE). É um órgão setorial com funções executivas e deliberativas, em nível 

intermediário da administração.  

Conta atualmente, com sete Departamentos
62

, seis cursos de Graduação
63

 e quatro 

programas de Pós-graduação
64

 vinculados ao CE, além da parceria que mantém com o 

governo do Estado para promover a aulas de nível médio na modalidade Educação de Jovens 

e Adultos. 

                                                           
61

 Em 2002, através da Lei nº. 10.419, a Universidade Federal da Paraíba, então formada pelos campi de João 

Pessoa, Bananeiras, Areia, Campina Grande, Patos, Cajazeiras e Sousa, foi desmembrada para formação da 

Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). Esta abrangeu, a partir de então, os campi de Campina 

Grande, Patos, Sousa e Cajazeiras, ao passo que a UFPB ficou com os campi de João Pessoa (Campus I), Areia 

(Campus II), Bananeiras (Campus III), sendo criados posteriormente o campus do Litoral Norte, com estrutura 

em duas cidades: Mamanguape e Rio Tinto (Campus IV), e as unidades de Mangabeira e Santa Rita. 
62

 Departamento de Fundamentação da Educação (DFE), Departamento de Habilitação Pedagógica (DHP), 

Departamento de Metodologia da Educação (DME), Departamento de Psicopedagogia (DPsico), Departamento 

de Ciências das Religiões (DCR), Departamento de Educação do Campo (DEC) e o Departamento de Educação 

Básica (CECOI) 

 
63

 Pedagogia, Pedagogia – modalidade à distância, Pedagogia – Educação do Campo, Psicopedagogia, Ciências 

das Religiões, Ciências Naturais – modalidade à distância. 

 
64

 Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE); Programa de Pós-graduação em Ciências das Religiões 

(PPGCR), Programa de Pós-graduação em Gestão em Organizações Aprendentes (MPGOA) e o Programa de 

Pós-graduação em Políticas Públicas, Gestão e Avaliação da Educação Superior (MPPGAV). 
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Atualmente no CE, funcionam três cursos regulares de Pedagogia: Licenciatura em 

Pedagogia, o Licenciatura Plena em Pedagogia (Magistério em Educação Infantil) – 

modalidade à distância e o curso de Pedagogia, licenciatura com área de aprofundamento em 

Educação do Campo, o qual abordaremos detalhadamente no capítulo seguinte. 

O curso de Licenciatura em Pedagogia, data da fundação da UFPB, como já 

explicitado neste trabalho. Tem como objetivo, formar professores para atuarem no 

magistério, na Educação Infantil, no Ensino Fundamental – anos iniciais, nos cursos de nível 

médio na modalidade normal, na Educação de Jovens e Adultos, além de preparar para atuar 

na área de serviços e apoio escolar e em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos 

pedagógicos. 

O curso de Licenciatura Plena em Pedagogia (Magistério em Educação Infantil), 

aprovado em 2013, por meio da Resolução n° 12/2013, do CONSEPE, é realizado na 

modalidade à distância, contando com o apoio do Núcleo de Educação à Distância da UFPB e 

possui dezessete polos no Estado da Paraíba e dois polos no Estado de Pernambuco
65

. O 

objetivo principal deste curso é a formação de educadores para atuar no segmento educacional 

na faixa etária de 0 a 6 anos, baseado tanto nas diretrizes curriculares para o curso de 

Pedagogia, quanto nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. 

Além destes cursos que funcionam de forma regular, é realizado através da parceria 

com o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária - PRONERA, o curso de 

Licenciatura em Pedagogia, voltado para as populações do campo, especificamente para a 

população beneficiária da reforma agrária e que adota a proposta metodológica da Pedagogia 

da alternância, do qual falaremos a seguir. 

 

3.1.3.2 O curso de licenciatura em Pedagogia – PRONERA 

 

O Curso de Pedagogia – Licenciatura em Magistério do Ensino Fundamental dos anos 

iniciais, para educadores dos Movimentos Sociais do Campo foi aprovado pela Resolução nº 

61/2007 do CONSEPE/UFPB, e tinha como objetivo proporcionar a formação de professores 

de nível superior, através do Curso de Licenciatura em Pedagogia, com área de 

aprofundamento na Educação de Jovens e Adultos (EJA), para atuar em projetos educativos 

nas áreas de assentamentos dos Movimentos Sociais do Campo.  
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 Polos na Paraíba: Alagoa Grande, Araruna, Cabaceiras, Campina Grande, Conde, Coremas, Cuité de 

Mamanguape, Duas Estradas, Itabaiana, Itaporanga, João Pessoa, Livramento, Mari, Pitimbu, Pombal, São 

Bento, Taperoá. Polos em Pernambuco: Ipojuca e Limoeiro. 
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Pouco abaixo da meta de atendimento (de sessenta alunos), o curso iniciou em 2008
66

, 

com cinquenta e oito estudantes aprovados no processo seletivo
67

, oriundos de vários 

municípios paraibanos, distribuídos nas regiões de Litoral Sul, Litoral Norte, Várzea, 

Campina Grande, Guarabira, Sertão e Agreste. 

O Curso de Pedagogia – Licenciatura em Magistério do Ensino Fundamental dos anos 

iniciais, para educadores dos Movimentos Sociais do Campo, que doravante trataremos como 

Pedagogia – PRONERA, foi criado a partir da iniciativa da CPT/PB com 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.  

Com isso, a CPT/PB, através de seus dirigentes, firmou parceria com a UFPB, 

através do Centro de Educação, que demonstrou interesse e encaminho o projeto para a 

análise da Comissão Nacional do PRONERA, que o aprovou, dando início aos tramites 

legais no âmbito da UFPB. 

O curso contou com a proposta pedagógica da Pedagogia da Alternância, para 

duração de quarto anos letivos, com carga horária total de três mil, duzentos e dez 

horas/aula (3.210 h/a), divididas em tempo escola, (com aulas presenciais) e tempo 

comunidade (aulas práticas nas comunidades às quais os alunos pertencem),  

 

uma atuação intensiva, presencial e outra não presencial, sob a forma de  

trabalho 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). 

 

Deste modo, ao estabelecer essa proposta metodológica, o curso de Pedagogia – 

PRONERA, rompe com o padrão da estrutura acadêmica, desempenhando a 

multiculturalidade, através da troca de experiências e da valorização dos saberes dos 

assentados da reforma agrária, promovendo o diálogo entre os diferentes espaços, com 

estruturas distintas, porém interligadas, em um processo dialético de transformação mútua no 

que se refere o relacionamento entre sujeitos, saberes e práticas e o modo de produção do 

conhecimento. 
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 Devido as diversas dificuldades, deste a tramitação burocrática na UFPB até as questões relativas ao 

financiamento e liberação de recursos, que o curso passou, o seu início foi adiado e só ocorreu no ano de 2008. 

 
67

 O ingresso nos cursos superiores do PRONERA acontece por meio de processo seletivo diferenciado, 

semelhante ao vestibular, mas destinado apenas a assentados da reforma agrária e do Programa Nacional de 

Crédito Fundiário (PNFC) e seus dependentes. 
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Contudo, o acesso e permanência no Ensino Superior, ainda é um grande desafio para 

a sociedade brasileira, uma vez que ressalta as desigualdades sociais historicamente existentes 

e a fragilidade das políticas educacionais dos governos brasileiros.  

De acordo com Chauí, a universidade é uma instituição social que reflete a sociedade 

de que é e faz parte. Ela “não é uma realidade separada e sim uma expressão historicamente 

determinada, de uma sociedade determinada” (CHAUÍ, 2001, p. 35) 

Chauí ainda adverte que as universidades públicas fazem parte disso e sempre “têm 

aceitado passivamente o aumento das desigualdades e um sistema que reforça privilégios 

porque coloca o ensino superior público a serviço das classes e grupos mais abastados, cujos 

filhos são formados na rede privada” (CHAUÍ, 2001, p. 37) 

Nessa perspectiva, compreendemos que “a implementação de políticas sociais apenas 

na educação superior nem sempre é suficiente para resolver uma situação de desigualdade” 

(MOEHLECKE, 2004, apud PEIXOTO, 2010), pois a democratização do acesso ao Ensino 

Superior está diretamente relacionada à elevação da escolarização e a melhoria na qualidade 

de ensino público e gratuito, desde a educação básica.  

Diante disso, no próximo capítulo, apresentaremos a conclusão da nossa pesquisa que 

se pautou no estudo do curso de Pedagogia, licenciatura com área de aprofundamento em 

Educação do Campo, do campus I da UFPB. 
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4 EDUCAÇÃO POPULAR E EDUCAÇÃO DO CAMPO NA FORMAÇÃO DE 

EDUCADORES NO CURSO DE PEDAGOGIA – EDUCAÇÃO DO CAMPO NA UFPB 

 

A formação de educadores para atuarem nas escolas do campo, se faz fundamental 

para a efetivar as reivindicações dos Movimentos Sociais do Campo no âmbito educacional, 

que objetiva, entre outras coisas, a democratização do acesso ao Ensino Superior, vinculada à 

luta por um novo modelo de sociedade, de educação e de desenvolvimento. 

Nesse contexto, apresentamos nesse capítulo, o curso de Pedagogia, licenciatura com 

área de aprofundamento em Educação do Campo (Pedagogia – Educação do Campo), sobre o 

qual discutiremos sua proposta teórico-metodológica frente as demandas dos Movimentos 

Sociais do Campo, evidenciamos ainda, as dificuldades e os estreitamentos de ordem político-

pedagógica relacionadas à proposta educativa do referido curso, além da relação entre as 

práticas profissionais e saberes adquiridos na universidade a partir do olhar dos sujeitos da 

pesquisa. 

 

4.1 O CURSO DE PEDAGOGIA, LICENCIATURA COM ÁREA DE 

APROFUNDAMENTO EM EDUCAÇÃO DO CAMPO, DA UFPB – CAMPUS I 

 

A partir da experiência existente com os cursos do PRONERA
68

, no ano de 2009, 

através do REUNI, foi criado no campus I da UFPB o curso regular de Pedagogia, 

licenciatura com área de aprofundamento em Educação do Campo, voltado para a formação 

inicial de educadores aptos à atuarem nas escolas do campo. 

De acordo com o Projeto Político Pedagógico (PPP) do referido curso, sua criação se 

justifica pela necessidade 

 

urgente de formar educadores com conhecimento e competências baseadas 

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 da educação básica, nas 

escolas do campo. (UFPB, 2009, p. 5) 

 

E se pretende:  
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 Relatada no tópico anterior. 
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Com a criação desse Curso de Pedagogia – área de aprofundamento em 

Educação do Campo a UFPB espera estar contribuindo para conhecer e 

contribuir para o avanço da Educação formando educadores que conheçam a 

realidade das escolas nas áreas rurais e contribuindo para a implementação 

da Educação nos moldes que determinam as Resoluções CNE/CEB 1, de 3 

de abril de 2002. Institui Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas 

Escolas do Campo e a Resolução nº 2, de 28 de abril de 2008, que estabelece 

diretrizes complementares, normas e princípios para o desenvolvimento de 

políticas públicas de atendimento da Educação Básica do Campo. (UFPB, 

2009, p. 6) 

 

Com o PPP aprovado pela Resolução CONSEPE/UFPB nº 47 de 28 de abril de 2009, 

o curso iniciou suas atividades em agosto do mesmo ano e atualmente conta com dez turmas 

ativas e cerca de duzentos e cinquenta alunos, além de cinco turmas que já concluíram
69

. 

De acordo com o PPP, este curso tem o objetivo principal de “proporcionar a 

formação de professores de nível superior através do Curso de Licenciatura em Pedagogia, 

para atuar em projetos educativos nas áreas rurais em geral e de assentamentos dos 

movimentos sociais do campo”. (UFPB, 2009, p. 6) 

A proposta apresenta também dez objetivos específicos que estão formulados em 

conformidade com os princípios orientadores da Educação do Campo e versam: 

 

1) Formar professores que estejam em condições de suprir demandas 

sócio-culturais, relacionadas ao seu campo de conhecimento e atuação, 

seja no campo da educação formal seja no campo dos movimentos 

sociais; 2) Propiciar aos futuros professores, uma formação abrangente, 

nas dimensões: cultural, política, epistemológica, ética e estética, que os 

torne aptos a desenvolverem estratégias educativas democratizadoras de 

acesso ao conhecimento, numa perspectiva sócio-histórica; 3) Qualificar 

a atuação profissional dos educadores do campo, elevando, assim, o nível de 

conhecimento dos filhos dos camponeses, bem como dos membros das 

comunidades e assentamentos rurais; 4) Formar professores/pesquisadores 

em Pedagogia para atuar de 1º aos 4º anos da Educação Fundamental, tendo 

como perspectiva um referencial teórico-metodológico interdisciplinar e 

investigativo, desenvolvendo saberes pedagógicos a partir das questões 

vividas na prática cotidiana das escolas e dos educandos; 5) Ofertar o curso 

de Licenciatura em Pedagogia, para educadores das áreas rurais e dos 

Assentamentos da reforma agrária para atender às necessidades de melhoria 

da educação; 6) Promover a educação do aluno do campo, enfatizando a 

relação com a cultura, valores, com a formação para o trabalho e 

participação social; 7) Proporcionar uma prática educativa a partir do 

diálogo com as grandes questões de educação e de desenvolvimento social, a 

fim de desenvolver uma formação crítica; 8) Desenvolver projeto 

educativo em articulação com estratégias específicas de desenvolvimento 

humano e social do campo e de seus sujeitos; 9) Desenvolver formação 
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 Em junho de 2014, a turma pioneira concluiu o curso de Pedagogia, licenciatura com área de aprofundamento 

em Educação do Campo. E dando continuidade, ao final de cada semestre, uma turma conclui o curso, no 

entanto, devido à greve ocorrida em 2015, no triênio (2014-2015-2016), cinco turmas concluíram seus estudos 

no curso de Pedagogia – Educação do Campo. 
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que propicie o exercício de atividades de assessoramento e gestão 

pedagógica em projetos educativos nas áreas de assentamentos dos 

movimentos sociais do campo; 10) Promover a integração Universidade 

Federal da Paraíba com os movimentos sociais do campo, na prática de 

Educação e Movimentos Sociais, a partir do envolvimento de 

professores e alunos. (UFPB, 2009, p. 6-7; grifo nosso) 

 

Diante do exposto, destacamos que tanto o objetivo geral, quanto os objetivos 

específicos se “contrapõe à uma visão estreita de educação” e assumem a concepção de 

formação humana integral, com o intuito de superar a dicotomia existente entre proposta 

hegemônica que eleva o urbano em detrimento do rural, e de contribuir para a formação de 

sujeitos conscientes, capazes de compreender e intervir no meio em que vivem. 

Nessa perspectiva, observamos elementos da Educação Popular presentes nos 

objetivos propostos: 

 

- A Educação Popular não passa primeiro pela transmissão de 

conhecimentos, passa através da prática social do povo; 

- Possui dimensão coletiva: são grupos, comunidades, categorias, etc., que 

buscam juntos a sua participação na sociedade; 

- A Educação Popular é globalizante, totalizadora. Abrange todos os 

aspectos da vida e, em cada aspecto, quer abranger a vida toda;  

Embutida na Educação Popular está a ideia de um projeto sócio-político. 

(LEROY, 1982, p. 7) 

 

A proposta pedagógica do referido curso de Pedagogia dispõe da oferta dos 

componentes curriculares e práticos, através de estágios em escolas que apresentem as 

características determinadas pelo Decreto nº 7.352/2010
70

, numa visão interdisciplinar, com 

conteúdos específicos que favorecem reflexões sociológicas, políticas e históricas, assim 

como a compreensão do mundo do trabalho, construídos com consciência política e social. 

Desta forma, esta proposta apresenta compromisso com a dinâmica social e as 

mudanças que ocorrem ao longo no processo histórico, e, conforme o PPP do referido curso 

(2009, p. 8) “visando a uma permanente avaliação curricular por parte dos professores, alunos 

e comunidade escolar”, uma vez que se compreende que a construção do currículo é um 

contínuo processo de construção participativa baseada na investigação e prática coletivas. 

O curso pretende que o profissional formado tenha domínio dos conteúdos e a 

compreensão crítica daquilo que ensina e faz; conheça as novas tecnologias e que as utilize, 

de acordo com o projeto político de emancipação das classes menos privilegiadas; tenha na 

                                                           
70

 De acordo com o Decreto 7.352/ 2010, Art. 1º § 1º inciso II define-se “escola do campo: aquela situada em 

área rural, conforme definida pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, ou aquela 

situada em área urbana, desde que atenda predominantemente a populações do campo”. 
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sua formação uma especificidade que contribua para o trabalho coletivo e interdisciplinar na 

escola; e tenha a compreensão das relações entre a escola e a sociedade. 

O curso apresenta uma carga horária total de três mil, duzentos e dez horas/aula (3.210 

h/a), e duzentos e catorze (214) créditos, distribuídos conforme quadro 4: 

QUADRO 4: Distribuição dos conteúdos curriculares, carga horária e créditos do 

curso de Pedagogia – Educação do Campo 

Conteúdos Curriculares Carga horária Crédito

s 
% 

1. Conteúdos Básicos 1.620 108 51% 

1.1 Conteúdos Básicos Profissionais 

1.2 Estágio Supervisionado 

1.125 
495 

75 
33 

 

2. Conteúdos Complementares 1.590 106 49% 

2.1 Conteúdos Complementares Obrigatórios 

2.2 Conteúdos Complementares Optativos 

2.4 Conteúdos Complementares Flexíveis 

930 
300 
360 

62 
20 
24 

 

TOTAL 3.210 214 100% 

Fonte: Este quadro é parte integrante do Projeto Político Pedagógico e da Resolução nº47/ 2009 do CONSEPE 

Conta ainda, com temáticas comuns ao curso regular de Licenciatura em Pedagogia, 

como por exemplo, os fundamentos sociológicos, filosóficos, psicológicos, históricos e de 

política educacional, no entanto, diante da área de aprofundamento, o currículo do curso 

apresenta disciplinas bem direcionadas às especificidades do campo, como por exemplo: 

Fundamentos Sócio-Históricos da Educação do Campo (disciplina que introduz uma 

discussão sobre os princípios teóricos, filosóficos, metodológicos, pedagógicos da Educação 

do Campo), Gestão de Processos Educativos em Escolas do Campo, Educação Economia 

Popular Solidária e Práticas Associativas, Tópicos Especiais em Educação do Campo, 

Pesquisa e Práticas Educativas na Educação do Campo, além de disciplinas como Educação e 

Movimentos Sociais, Educação Popular, Teorias e Práticas da Educação Popular (ANEXO 

B). 

A partir dessa abordagem temática, observamos que esta proposta de formação inicial 

de educadores pauta-se nos princípios de valorização da identidade camponesa e de respeito 

aos saberes próprios dos povos do campo, das suas culturas e das relações de produção por 

eles engendradas, considerando o respeito à diversidade cultural e o desenvolvimento de 

práticas educativas que promovam a interculturalidade, que, como ressalta Fleuri (2001, p. 

49), “busca promover a construção de identidades sociais e o reconhecimento das diferenças 

culturais. Mas, ao mesmo tempo, procura sustentar a relação crítica e solidária entre elas”, 
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assumindo, portanto, um compromisso com a inclusão e com a diversidade cultural, 

possibilitando a formação do docente crítico, reflexivo, que incorpora a pesquisa como eixo 

no processo educativo, numa perspectiva histórico-social, partindo de uma visão ampla do 

fazer pedagógico, promovendo a criticidade e a autonomia. 

Verificamos ainda, que essa proposta de formação de professores, demonstra uma 

preocupação com a formação crítica diante da realidade social, através da preocupação com a 

Educação enquanto responsabilidade sociocultural, destacando a função social do trabalho e 

do fazer docente, como expresso no PPP do curso de Pedagogia – Educação do Campo (2009, 

p. 7): 

 

O Curso de Pedagogia deve ter presente um compromisso com a dinâmica 

social e estar atento às mudanças que ocorrem no processo histórico, visando 

a uma permanente avaliação curricular por parte dos professores, alunos e 

comunidade escolar a partir da concepção de que o currículo não é algo 

pronto e imutável, e, sim, um contínuo processo de construção participativa 

baseada na investigação e prática coletivas. Essa proposta de curso se 

espelha nos princípios defendidos pela ANFOPE: 1- a valorização do 

trabalho pedagógico; 2- a sólida formação teórica; 3- a pesquisa como forma 

de conhecimento e de intervenção na realidade escolar; 4- o trabalho 

coletivo/partilhado; 5- o trabalho interdisciplinar; 6- a relação/unidade 

teoria-prática 

 

Diante disso, compreendemos que o Projeto Político Pedagógico deste curso apresenta 

uma proposta educativa ligada à um projeto de Educação Popular, que busca preparar 

educadores numa perspectiva crítica e consciente, numa relação dialética entre universidade e 

sociedade, resultando na “leitura crítica do mundo” com “um que-fazer pedagógico-político 

indicotomizável do que-fazer político-pedagógico, isto é, da ação política que envolve a 

organização dos grupos e das classes populares para intervir na reinvenção da sociedade” 

(FREIRE, 2000, p. 24).  

 

4.2 AS PRÁTICAS PROFISSIONAIS E OS SABERES ADQUIRIDOS NO CURSO DE 

PEDAGOGIA – EDUCAÇÃO DO CAMPO: UMA PERSPECTIVA COM BASE NA 

EDUCAÇÃO POPULAR 

 

Pensar, propor e construir uma proposta de formação de educadores que articule a 

relação Universidade e Sociedade, atendendo as demandas dos Movimentos Sociais, requer 

uma reflexão sobre a concepção de ser professor e da própria formação, como explica Freire 

(2011, p. 24) “A reflexão crítica sobre a prática se torna uma exigência na relação 

Teoria/Prática sem a qual a teoria pode ir virando blá-blá-blá e a prática, ativismo” 
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Nessa perspectiva, para analisarmos a proposta do curso de Pedagogia – Educação do 

Campo, desenvolvido na Universidade Federal da Paraíba, a partir do olhar do outro, 

realizamos entrevistas semiestruturadas com nove (09) profissionais egressos, oriundos da 

primeira turma, iniciada em 2009 conforme perfil disposto no quadro 5:  

QUADRO 5: Perfil dos Profissionais Egressos (PE) entrevistados na pesquisa 

SUJEITOS SEXO ATUAÇÃO FORMAÇÃO 
DATA DA 

ENTREVISTA 

PE 01 F 

Coordenadora 

Pedagógica do 

Senai/PB. 

Licenciatura em Pedagogia – 

Educação do Campo pela 

Universidade Federal da 

Paraíba (2014). Especialização 

em Coordenação e Supervisão 

escolar (2016) 

Dezembro de 

2016 

PE 02 F 

Professora da 

Educação Básica da 

Rede Estadual. 

Licenciatura em Pedagogia – 

Educação do Campo pela 

Universidade Federal da 

Paraíba (2014). Especialização 

em Psicopedagogia 

educacional (2016) 

Dezembro de 

2016 

PE 03 F 

Professora da 

Educação Básica da 

Rede Privada de 

Ensino. 

Licenciatura em Pedagogia – 

Educação do Campo pela 

Universidade Federal da 

Paraíba (2014). 

Dezembro de 

2016 

PE 04 F 

Professora da 

Educação Básica da 

Rede Municipal de 

Santa Rita. 

Licenciatura em Pedagogia – 

Educação do Campo pela 

Universidade Federal da 

Paraíba (2014). Especialização 

em Coordenação e Supervisão 

escolar (2016) 

Dezembro de 

2016 

PE 05 F 

Professora da 

Educação Básica da 

Rede Municipal de 

João Pessoa e da 

Rede Privada. 

Licenciatura em Pedagogia – 

Educação do Campo pela 

Universidade Federal da 

Paraíba (2014). 

Dezembro de 

2016 

PE 06 F 

Professora da 

Educação Básica da 

Rede Estadual. 

Licenciatura em Pedagogia – 

Educação do Campo pela 

Universidade Federal da 

Paraíba (2014). 

Dezembro de 

2016 

PE 07 F 

Professora do 

Programa Mais 

Educação da Rede 

Municipal de João 

Pessoa 

Licenciatura em Pedagogia – 

Educação do Campo pela 

Universidade Federal da 

Paraíba (2014).  

Especialização em Educação 

do Campo (cursando - 2017) 

Dezembro de 

2016 

PE 08 F 

Educadora do Centro 

de Apoio à Criança e 

ao Adolescente 

(Cendac) em João 

Pessoa 

Licenciatura em Pedagogia – 

Educação do Campo pela 

Universidade Federal da 

Paraíba (2014). 

Dezembro de 

2016 
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PE 09 F 

Coodenadora do 

Programa Mais 

Educação da Rede 

Municipal de João 

Pessoa 

Licenciatura em Pedagogia – 

Educação do Campo pela 

Universidade Federal da 

Paraíba (2014). 

Especialização em 

Coordenação e Supervisão 

escolar (2016) 

Dezembro de 

2016 

Fonte: Perfil dos profissionais egressos entrevistados da turma pioneira do curso de Pedagogia – Educação do 

campo. Organizadora: SANTOS, 2017. 

A partir deste quadro, observamos que os profissionais entrevistados são 

predominantemente do sexo feminino e que todas atuam na Educação Básica. Outro item que 

merece destaque, refere-se ao fato de que a maioria das profissionais buscaram continuar sua 

formação por meio cursos de aperfeiçoamento e/ou pós-graduação, o que representa um ponto 

positivo, pois denota a conscientização de sua condição de seres inacabados, que de acordo 

com Freire (2011). 

 

É na inconclusão do ser, que se sabe como tal, que se funda a educação 

como processo permanente. Mulheres e homens se tornaram educáveis na 

medida em que se reconheceram inacabados. Não foi a educação que fez 

mulheres e homens educáveis, mas a consciência de sua inconclusão é que 

gerou sua educabilidade. (FREIRE, 2011, p. 57) 

 

No roteiro da entrevista buscamos o entendimento sobre: a concepção e princípios da 

Educação do Campo, a proposta do curso e os aspectos considerados relevantes nesse 

processo de formação inicial de educadores. Este último, abordaremos com mais detalhes no 

tópico seguinte. 

Na categoria sobre a Educação do Campo e seus princípios no contexto paraibano, os 

profissionais entrevistados salientaram a diversidade existente no Estado da Paraíba, 

destacando concepção de campo que se tem nesse contexto: 

 

No início eu achava estranho um curso de Educação do Campo aqui em João 

Pessoa. Eu me perguntava em que eu ia usar os conhecimentos das 

disciplinas específicas do campo se eu moro na cidade (a não ser que eu 

passasse para um concurso no interior). Mas depois eu fui vendo que 

Educação do Campo é muito mais que a localização. A própria lei [Decreto 

7.352/2010] diz que, mesmo que a escola esteja em área urbana mas receba 

alunos do campo, ela se caracteriza também como do campo, e é o que eu 

mais vejo no meu dia a dia: crianças que vem do interior para estudar na 

cidade, porque os pais acham que aqui eles terão mais futuro. (PE 02, 2016) 

 

É importante lembrar quem são os povos do campo. Porque de acordo com 

aquela pesquisa que a gente participou [Pesquisa do PIBIC já indicada neste 

trabalho] a cidade de João Pessoa foi uma das que afirmou que não possuía 

escola do campo, mas e as comunidades quilombolas lá de Paratibe? E as 

[comunidades] ribeirinhas lá do Varadouro? A gente precisa ter um olhar 
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diferenciado para essas populações, respeitar seus espaços e culturas, e assim 

fazer Educação do Campo. (PE 06, 2016) 

 

A discussão sobre a realidade paraibana com sua extensão territorial e diversidade de 

povos, gerou inúmeras discussões ao longo do curso. Enquanto uma corrente acreditava que a 

Educação do Campo só podia ser produzida no meio rural, por isso o curso deveria acontecer 

em outro campus e não no da capital, outra corrente defende que Educação do Campo pode e 

deve ser realizada nos mais diversos espaços onde as populações do campo estão presentes, de 

modo que o ensino se torne significativo para esses sujeitos. 

 

Na universidade tem aquela “disputa ideológica” de que a Educação do 

Campo só se faz lá no interior, que o curso era para ser no campus de 

Bananeiras ou Mamanguape, mas eu trabalho em Santa Rita, no Centro [de 

Santa Rita] há 16 km de João Pessoa [capital] e na zona rural..., É, em Santa 

Rita também tem zona rural... E os alunos que recebemos na escola do 

Centro, a maioria vem de Livramento, Odilândia, Lerolândia... e olhe que lá 

também tem escolas, mas os pais acham que as escolas do Centro, são 

melhores. Aí me diga, se o curso fosse lá no interior e a gente não tivesse se 

preparando na UFPB para atender esses alunos, como ia ser? Iríamos adaptar 

as aulas da cidade e reproduzir no campo. (PE 04, 2016) (aspas indicadas 

pela entrevistada) 

 

Na entrevista percebemos continuamente a valorização dos conteúdos específicos de 

acordo com cada experiência apresentada, relacionando o espaço geográfico com as diferentes 

culturas dos povos do campo, mas também, percebemos que, ao considerar a existência de 

determinadas especificidades, que não correspondem exatamente a experiências de Educação 

do Campo, os profissionais consideram fundamentais os conhecimentos específicos 

adquiridos: 

 

O curso me deu uma visão mais humanizada, uma visão compromissada, 

diferenciada daquela visão tradicional em que o professor manda e os alunos 

obedecem sem questionar. Eu agora sei que para ser um profissional 

diferente, existem teorias que te dão o embasamento, existem profissionais 

que estudaram que aprimoraram que colocaram essa prática e conhecer isso 

durante o curso, saber que isso é possível, saber que isso é real foi muito, 

muito, muito importante para mim. Agora em sala de aula eu pude ver os 

dois lados, como é trabalhar de forma tradicional, não me encaixei, não 

consegui me encaixar, por ter essa visão que a Educação Popular me trouxe, 

trabalhar a partir de uma realidade e tentar transformá-la, no contexto que 

tiver, mas não idealizar uma coisa ou tentar “maquiar” a educação: eu finjo 

que ensino porque eu tenho que cumprir uma agenda e os alunos fingem que 

aprendem e fica tudo certo. Não eu não consigo concordar com isso diante 

das coisas que aprendi ao longo desses cinco anos... (PE 03, 2016) (aspas 

indicadas pela entrevistada) 
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Os conhecimentos adquiridos no curso possibilitaram uma experiência que emergiu de 

forma diferente em duas realidades: a dos profissionais que atuam em instituições públicas e a 

dos profissionais que atuam na rede privada e que tem que seguir padrões e metas 

preestabelecidas no âmbito institucional, que, de acordo com a entrevistada “visam atender a 

um grupo restrito, de uma determinada classe social” (PE 03, 2016) 

Nesse sentido, o curso de Pedagogia – Educação do Campo se afirma de forma 

positiva, como instrumento de superação da situação de opressão, a partir da reflexão crítica 

que vem construindo nos seus estudantes, contribuindo para o fortalecimento de questões 

objetivas e subjetivas, possibilitando o desenvolvimento de um sujeito capaz de alcançar sua 

emancipação e de acreditar nela.  

Os conhecimentos que adquirimos sobre a realidade vão se constituindo como 

indicadores para a compreensão do que a construiu, considerando também as contradições 

existentes nela, como afirma Freire (1980, p. 26): 

 

A conscientização é nesse sentido, um teste de realidade quanto mais 

conscientização, mas se “des-vela” a realidade, mais se penetra na essência 

fenomênica do objeto, frente ao qual nos encontramos para analisá-lo. Por 

isso, a conscientização não pode existir fora da “práxis", ou melhor, sem o 

ato ação-reflexão. Essa unidade dialética constitui, de maneira permanente, o 

modo de ser ou de transformar o mundo que caracteriza os homens. 

 

Nas entrevistas realizadas com os profissionais percebe-se que o entendimento sobre a 

Educação do Campo foi se construindo aos poucos, à medida em que se reflete e se 

compreende a necessidade de um ensino contextualizado: 

 

Mudou meu olhar pois eu não sabia o que era Educação do Campo quando 

eu entrei na UFPB. Eu imaginava que fosse fazer um curso de Pedagogia, 

mas não com essa especificidade. A partir do momento que descobri que 

também teria inserida essa parte da Educação do Campo e com as 

metodologias dos professores... a partir desse momento que eu fui tendo 

maior conhecimento a respeito, eu me encantei... até porque eu sou uma 

pessoa advinda da zona rural, do interior de Itapororoca, aonde eu vi muitos 

colegas e muitos jovens que moravam nas zonas rurais, onde eles chamavam 

dissídios, ficarem sem estudar porque a escola terminava no ensino 

fundamental I, e por falta de veículos, por falta de Política Pública, por falta 

de investimento mesmo dos prefeitos, os meus colegas não tinham a 

oportunidade de vir para cidade, local onde tinha escola para eles 

estudarem... Então, antes, eu até achava que isso era normal, por isso vim 

para João Pessoa, para continuar meus estudos, mas agora compreendo que a 

luta dos Movimentos Sociais é justamente para que estas pessoas tenham o 

direito de estudar mais e não precisem deixar as suas famílias, como eu 

deixei a minha para estudar... Era isso ou parar de estudar como muitos lá... 

(PE 01, 2016) 
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Minha concepção de Educação do Campo mudou muito e o curso só veio 

acrescentar nesse sentido. Hoje eu sei que a Educação do Campo é uma 

educação voltada para a promoção dos sujeitos que moram no campo, de 

modo que eles se identifiquem com conteúdo e com essa vivência no dia a 

dia da escola (PE 02, 2016) 

 

A Educação do Campo é uma educação que é formada para os sujeitos que 

vivem no e do campo. Nesse modelo de educação tem que existir a troca de 

experiências do educador com o educando, devemos considerar os saberes 

que eles trazem consigo e juntos nós vamos construindo essa educação. Isso 

é “herança” da Educação Popular (de Paulo Freire...) Trabalhar a partir do 

conhecimento que as pessoas já trazem consigo de forma emancipatória. (PE 

06, 2016) (aspas indicadas pela entrevistada) 

 

A Educação do Campo é a concretização de muitas lutas dos Movimentos 

Sociais (de anos e anos) e essa educação surgiu com o intuito de atender às 

especificidades dos povos do campo, tornando-os sujeitos ativos das suas 

próprias vidas. (PE 07, 2016) 

 

A Educação do Campo ela é a concretização de muitos anos de luta dos 

Movimentos Sociais. É como o próprio nome já fala, Educação do Campo 

destinada aos sujeitos do campo (que podem estar na cidade também). 

Portanto ela tem que atender às especificidades desses sujeitos, ela tem que 

respeitar as particularidades desses sujeitos, como por exemplo: com um 

calendário voltado de acordo com a realidade deles. Acredito que a educação 

é realmente um instrumento de mudança e de transformação social, mas 

sabemos que as pessoas que vivem no e do campo enfrentam diversos 

problemas, nós vimos isso e vivenciamos através dos estágios, as 

dificuldades de se implementar uma educação de qualidade no meio rural. 

Mas acredito que através de um olhar diferente e de políticas públicas 

voltadas para Educação do Campo essa mudança acontecerá. (PE 09, 2016) 

 

De um modo geral, os profissionais expressam o entendimento de que Educação do 

Campo tem sua origem nas lutas dos Movimentos Sociais Populares e está voltada à 

construção de uma proposta educacional contra-hegemônica, comprometida com a formação 

humana, considerando os saberes dos sujeitos do campo e a sua participação no processo de 

ensino/aprendizagem. Como também compreendem a necessidade de Políticas Públicas que 

atendam as demandas sociais dos povos do campo. 

Na segunda categoria, tratamos da compreensão da proposta formativa do curso e das 

temáticas mais significativas apreendidas pelos profissionais durante a sua formação:  

 

Uma das temáticas bem importante no decorrer do curso foi a questão da 

Educação Popular, em que a gente teve a oportunidade de conhecer um 

pouco mais a fundo também o método Paulo Freire e sua contribuição para a 

educação e para as escolas do Campo. Além dessa, a que aborda as questões 

raciais, essa disciplina mexeu com todo mundo, porque adquirimos 

conhecimentos que sem se falava na universidade, como por exemplo, a 

consciência negra. (PE 01, 2016) 
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Dentre as temáticas que considero mais importantes para o curso, destaco: 

Conceito de Educação do Campo; Educação Popular - Paulo Freire; 

Diretrizes; Metodologias voltadas a realidade dos povos do campo; 

Sustentabilidade. Pois estas temáticas, principalmente as da Educação 

Popular apresenta em seus conceitos, práticas da Educação do Campo, que 

deve ser uma educação voltada para a realidade de seus sujeitos. E esse 

aprendizado influencia a minha prática todo dia. (PE 05, 2016) 

 

Mesmo tendo gostado do curso, creio que nós tivemos muitas disciplinas 

repetitivas, porque mesmo sendo pedagogo do campo, ele é um pedagogo 

que tem que estar preparado não só para trabalhar no campo, mas tanto do 

campo enquanto da cidade. Eu creio que as disciplinas básicas deveriam ser 

mais trabalhadas, se bem que para isso já tem a outra Pedagogia, mas acho 

que tivemos muitas disciplinas que abordavam as mesmas coisas (PE 08, 

2016) 

 

O curso de Pedagogia com área de aprofundamento em Educação do Campo 

me proporcionou aprendizados e mensuráveis, aprendizados gigantes e que 

hoje eu levo para toda a minha prática, para o meu cotidiano mesmo... 

aprendi muito com os professores e com as disciplinas aprendi, e a partir do 

momento que eu ia aprendendo, eu ia me tornando cada vez mais freireana, 

tornando a minha prática mais freireana, utilizando os ensinamentos de 

Freire e sobretudo tornando os meus alunos cada vez mais críticos e 

protagonistas das suas vidas... isso para mim é o mais importante: não é só 

passar o conteúdo, não são ensinar o conteúdo para eles, mas fazer com que 

eles tenham vontade de aprender, que eles queiram aprender, despertar... 

despertar essa vontade de ter conhecimento, de adquirir mais conhecimento, 

pesquisar! Tornando-se sujeitos realmente críticos, sujeitos questionadores... 

(PE 09, 2016) 

 

Observamos que o curso colaborou significativamente, trabalhando as temáticas 

relacionadas à Educação Popular e sua influência na Educação do Campo, assim como, 

discutindo o papel dos Movimentos Sociais no processo de luta, na construção da identidade 

camponesa e na valorização dos saberes dos sujeitos do campo. 

No entanto, os depoimentos evidenciam a contradição existente na sociedade no que 

se refere a como os educadores devem ser formados, embora o curso apresente uma proposta 

diferenciada, com base nos princípios da Educação Popular, o modelo “tradicional” de escola 

já é tão comum, que, quando surge algo diferente desde modelo, causa estranhamento, como 

destaca a PE 02 (2016):  

 

Quando eu falo em trabalhar a partir da realidade do aluno, todos da escola 

me perguntam logo como eu vou fazer isso, se já tem os conteúdos que a 

gente tem que vencer no livro; que isso vai dar muito trabalho; tem gente 

que pensa até que quero aparecer... Mas aí eu explico que dá para trabalhar 

os conteúdos que estão no livro, mas trazendo elementos que os alunos já 

conhecem no seu dia a dia. 

 

Lá na escola que eu trabalho, quando eu sugiro alguma temática diferente 

para trabalhar como projeto coletivo, falam logo, “não vem com as tuas 
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coisas de campo pra cá não! Aqui é cidade”, e olhe que o que eu sugiro não 

é nada específico do campo não, geralmente são propostas que tem mais a 

ver com a Educação Popular, como ‘círculos de debate’, uma visita de 

campo, na comunidade, para o aluno “perceber” o meio que ele vive, ou até 

mesmo a construção de uma mini horta na escola... coisas simples, mas que 

nem sempre são aceitas, porque só visam o que deve ser ensinado para o 

aluno passar nas provas [...] (PE 04, 2016) (aspas indicadas pela 

entrevistada) 

 

Diante disso, dentre os desafios que se apresentam para esses profissionais, que já 

estão atuando como educadores, destacamos a superação da dicotomia campo-cidade e a 

compreensão de uma proposta pedagógica que ultrapasse o limite do livro didático, ampliando 

os horizontes em uma perspectiva crítica, contra-hegemônica e emancipadora. 

 

4.4 IMPASSES E AVANÇOS DA EFETIVAÇÃO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO NO 

CURSO DE PEDAGOGIA DO CAMPUS I DA UFPB 

 

As experiências relacionadas à formação do educador são ricas em aprendizado e 

precisam ser valorizadas, no sentido de repensar a relação entre teoria e prática na construção 

de uma metodologia que respeite os processos educativos em diferentes tempos e espaços, 

contemplando a diversidade e seus aspectos sociais, culturais, políticos, econômicos, de etnia 

e gênero. 

Nesse sentido, embora os profissionais egressos entrevistados tenham considerado, de 

um modo geral, a experiência positiva, o curso de Pedagogia, licenciatura com área de 

aprofundamento em Educação do Campo, iniciado em 2009, não tinha uma identidade de 

Educação do Campo, no sentido de não ser destinado aos povos oriundos do campo. Pois o 

processo seletivo ocorreu como o de qualquer outro curso regular da UFPB: por meio de uma 

prova de seleção aberta ao público em geral
71

. 

Apesar de não estar direcionado às populações camponesas, como é o caso do 

PRONERA, a partir da identificação dos estudantes com a temática, e da percepção dos 

espaços de atuação na região metropolitana e nos diversos contextos, essa compreensão 

começou a mudar: 

 

No começo eu me achava estranha fazendo um curso de Educação do 

Campo, se nem da zona rural eu era. Ainda mais com as coisas que os 

professores diziam... “que Educação do Campo era para o povo do campo”, 

                                                           
71

 Em 2009 a seleção foi realizada por meio de um vestibular diferenciado, cujo edital foi disponibilizado no 

meio do ano, para início das aulas em agosto, no semestre letivo, 2009.2. Esta proposta fez parte o REUNI. 

Atualmente, a seleção é feita por meio do SISU, a partir da avaliação do Enem, com vagas disponíveis para 

candidatos de todo país. 
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eu até entendia um pouco, mas pensei em desistir várias vezes. Mas depois, 

quando o que realmente era Educação do Campo e quem são os povos do 

campo, aonde poderíamos atuar... percebi que onde quer que eu fosse eu 

teria ‘campo’ para trabalhar, (só na região metropolitana ‘vários’ campos) e 

ainda com uma visão diferente, mais ampla e humanizada. (PE 04, 2016) 

(aspas indicadas pela entrevistada) 

 

a partir das experiências vividas ao longo do curso, foi possível compreender 

conceitos antes desconhecidos, de como deve ser a Educação do Campo, e as 

dificuldades enfrentadas em vários aspectos, as barreiras do preconceito que 

ainda precisam ser rompidas pela própria comunidade campesina e pelo 

Estado, a fim de garantir olhares voltados a este povo no que diz respeito 

principalmente à Educação, que sofre com a precariedade, fazendo com que 

a população que ali reside, procure a cidade. (PE 05, 2016) 

 

No entanto, as dificuldades de ordem estrutural foram várias vezes evidenciadas nos 

depoimentos, as quais ocorreram, segundo os profissionais entrevistados, devido ao atraso na 

entrega do prédio destinado aos cursos do REUNI, que diante disso e “por causa da falta de 

planejamento do CE, várias turmas que começaram naquele período ficaram sem salas de 

aula. A gente mesmo já teve que assistir aula no auditório e até sentar com professores nas 

mesinhas para receber orientação para fazer alguma atividade...” (PE 06, 2016) 

 

Nós passamos por muitas dificuldades ao longo de todo o curso, primeiro 

pela falta de estrutura, não tínhamos nem sala para estudar, de certa forma a 

gente até releva esse lado, porque era a primeira turma, mas o que 

incomodava mesmo era o fato de, por ser um curso novo na Universidade, a 

gente sofrer muitos preconceitos... Quantas vezes a gente não passou no 

corredor e era chamado de ‘boia-fria’? Quantas vezes os próprios 

professores não nos perguntaram ‘O que vocês estão fazendo aqui? Nem do 

campo vocês são’. Isso foi muito frustrante, principalmente porque a gente 

não sabia como se defender direito, já que não sabíamos muitas coisas sobre 

Educação do Campo. Mas a gente estava ali para aprender e isso era o 

principal. (PE 01, 2016) 

 

Para mim, fazer o curso de Pedagogia – Educação do Campo foi assim, a 

melhor escolha no momento, depois que eu terminei foi que eu percebi o 

quanto custa. Foi importante para mim e acredito para todos que chegaram 

até o fim, mas foi um curso bastante árduo porque tivemos muitas 

turbulências durante o caminho, mas acredito que todos os cursos que estão 

iniciando devem ser assim [...] o curso tem uma proposta maravilhosa para 

esses educadores que estão se formando e quiserem ir para o campo ou até 

na cidade mesmo, pois tem uma proposta diferente... Com conhecimentos da 

Educação Popular... (PE 02, 2016) 

 

Quando começamos logo, eu não achava que iria até o fim, até porque era 

uma desorganização muito grande, não tínhamos sala, não tínhamos 

professores para todas as disciplinas, e os que tínhamos ainda falavam mal 

do curso. Professores que a gente sabia que era bom, que se quisesse mesmo 

poderia ter dado uma contribuição muito grande, mas não, ficava de 

“picuinha” e a gente que se prejudicava. (PE 08, 2016) 
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Além das dificuldades de ordem estrutural enfrentadas pelos estudantes da turma 

pioneira, observamos, a partir dos depoimentos, que a divergência ideológica existente no 

Centro de Educação, sobre o curso de Pedagogia – Educação do Campo, influenciou bastante 

para acentuar as dificuldades iniciais, pois de acordo com a PE 04 (2016) “Tinha professor 

que parecia que fazia campanha para a gente desistir, e não vou negar que muitas vezes aquilo 

mexia comigo e eu pensava em desistir, porque não via futuro na Pedagogia do Campo na 

cidade, mas depois vi que não era bem assim [...]”  

Contudo, apesar das dificuldades apresentadas nos depoimentos, os profissionais 

reconhecem a importância do curso em suas práticas educativas.  

 

O nosso começo não foi muito bom, a Universidade não tinha estrutura para 

receber a gente, sofríamos preconceito, tanto por parte dos professores 

quanto por parte dos outros cursos, que nos chamavam de “Pedagogia da 

roça” e a outra Pedagogia, era a “da praia”, isso era horrível. Estávamos ali 

para aprender, para dar o melhor, foi por isso que muita gente desistiu. A 

gente que ficou, ficou na raça e pela fé de que no final ia dar tudo certo, mas 

hoje eu tenho certeza que foi a melhor coisa que eu fiz, esse curso me 

proporcionou conhecimentos que eu nunca teria se fosse na outra 

[Pedagogia], e mesma trabalhando em área urbana e consigo lidar bem 

melhor com algumas situações em relação as minhas colegas na mesma 

escola. Isso tudo porque o curso me deu uma visão diferenciada sobre o que 

é educação. (PE 09, 2016) 

 

Além disso, observamos que a prática e o exercício contínuo de uma reflexão em torno 

da Educação do Campo, resulta na identificação e sensibilização sobre as questões que 

atingem o meio rural. Nesse sentido, consideramos os estágios fundamentais nesse processo, 

mesmo em meio às contradições referentes às dificuldades de deslocamento, foi a partir deles 

que os então estudantes tiveram um contato maior com a realidade dos povos do campo: 

 

A proposta do curso estava em total acordo com as Diretrizes do campo, no 

entanto, na fase dos estágios tive muita dificuldade de realizá-los, já que a 

Universidade está localizada na zona urbana e o estágio tinha que ser em 

área rural. Até para ir para as regiões de periferia da cidade ficava difícil à 

noite. (PE 07, 2016) 

 

Durante o período de estágio para mim foi bem gratificante apesar de ter 

sido pouco tempo, por causa do horário que a gente estudava [à noite], mas 

mesmo com o tempo curto, eu pude aprender muitas coisas, e conhecer de 

perto a realidade dos alunos do campo. Além dos estágios [obrigatórios], eu 

também participei de várias formações como monitora, então eu pude 

vivenciar e ver a necessidade de se trabalhar determinados assuntos voltados 

para a realidade dos alunos (PE 09, 2016) 
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A partir dos vários depoimentos, destacamos a importância do envolvimento do 

educando com a realidade que se dispõe a estudar, uma vez que este contato gera reflexões 

sobre a temática e inquietações que o estudo teórico não é capaz de provocar. 

A realização dos estágios levou os estudantes a se confrontarem com uma realidade 

que eles só conheciam por meio dos textos estudados em sala de aula, e cujas expectativas 

relacionavam-se com a escola defendida pelo movimento Por Uma Educação do Campo, de 

uma “escola do campo, pensada como parte de um projeto maior de educação da classe 

trabalhadora, se propõe a construir uma prática educativa que efetivamente fortaleça os 

camponeses para as lutas principais” (MOLINA; SÁ, 2012, p. 328). No entanto, ao se 

depararem com a realidade perceberam que a situação é bem diferente: 

 

A proposta do curso é uma proposta muito boa, mas o que a gente vê na 

universidade é tudo muito ‘bonito’, mas quando vamos para o estágio é que 

vemos a realidade. Na prática as escolas do campo carecem de um pouco de 

tudo e principalmente de Políticas Públicas. De um pouco mais de atenção, 

porque o que eu vi, de acordo com os estágios é que nem todas as crianças 

têm acesso à educação... crianças, jovens e adultos (PE 01, 2016) (aspas 

indicadas pela entrevistadas) 

As próprias diretrizes voltadas para a Educação do Campo, nos fazem 

perceber que os desafios são muitos, que as dificuldades existem e são reais, 

os estágios vividos refletiram isso. Mas é preciso acreditar na escola do 

campo para promover a educação de verdade naquele espaço, que é precário 

em relação às escolas da cidade. É preciso usar os recursos que se dispõe, os 

recursos naturais principalmente e tudo o que o campo pode oferecer, mas 

além disso conscientizar a comunidade de que aquela realidade pode mudar 

a partir da luta por uma educação de qualidade no campo (PE 02, 2016) 

 

É importante esclarecer que no contexto da formação de educadores para atuar no 

meio rural, as reflexões partem do “diálogo com a teoria pedagógica desde a realidade 

particular dos camponeses, mas preocupada com a educação do conjunto da população 

trabalhadora que o compõe, mais amplamente, com a formação humana” (CALDART, 2004a, 

p. 18) 

Diante disso, nos reportamos a Freire (2011) que ensina que, na qualificação 

pedagógica dos educadores, precisamos levar em consideração alguns princípios essenciais, 

entre estes se destaca a reflexão sobre a prática, que precisa ser fortalecida, gerando novos 

pressupostos, para uma abordagem crítica de caráter progressista em que se expressem 

relações dialógicas, com participação coletiva, além de outros elementos associados ao 

processo de iniciação à pesquisa. 

Nesse sentido, corroboramos com Freire (2011, p. 30), que “não há ensino sem 

pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que-fazeres se encontram um no corpo do outro”. 
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Assim, compreendemos que os educadores se constituem como pesquisadores quando 

assumem uma postura reflexiva, investigativa e crítica frente às suas relações no processo 

ensino-aprendizagem. 

 

A pesquisa sempre esteve presente no curso, desde o primeiro período ... até 

o TCC. Acho que a pesquisa foi um ponto muito importante no nosso 

processo de formação, porque tínhamos que buscar o conhecimento das mais 

diversas formas, desde aquela disciplina em que a professora sumiu e 

mandou que a gente “se virasse” para fazer o trabalho, até aquelas que os 

professores pediam para a gente pesquisar, refletir e depois escrever sobre o 

assunto. (PE 01, 2016) (aspas indicadas pela entrevistadas) 

 

Além das disciplinas relacionadas à pesquisa, ter contato com os projetos de 

Pesquisas também foi um aprofundamento riquíssimo. Nos projetos que 

participei, tive a oportunidade de conhecer autores maravilhosos e quando 

íamos à campo era melhor ainda, porque lá eu tinha contato com o objeto de 

pesquisa diretamente... (PE 03, 2016) 

 

Assim, a pesquisa aliada às experiências formativas é vista como uma possibilidade a 

ser construída cotidianamente, com o reconhecimento de que não podemos entender a 

educação sem compreendê-la como sujeita a limitações. Ensinar é, acima de tudo, um 

aprender constante, em que as questões sobre o que ensinar devem nos conduzir a reflexões 

mais profundas sobre as finalidades da educação, sobre nossos valores e intenções, como 

afirma Freire (2001, p. 175):  

 

Quando a gente reflete sobre os limites da educação e as possibilidades da 

educação, é preciso ter cuidado para não exagerar na positividade e não 

exagerar na negatividade, ou, em outras palavras, não exagerar na 

impossibilidade e não exagerar na possibilidade. Quer dizer, a educação não 

pode tudo, mas a educação pode alguma coisa e deveria ser pensada com 

grande seriedade pela sociedade. 

 

No que se refere a sugestões, baseadas na prática pedagógica dos profissionais 

egressos, para colaborar com a proposta de formação docente, que atendam os interesses da 

classe popular, destacamos, primeiramente o papel da universidade pública em manter 

projetos e parcerias a fim de possibilitar uma relação maior dos estudantes com os povos do 

campo.  

 

Na proposta de formação de professores do curso de Pedagogia do Campo, 

eu não mudaria, e assim acrescentaria disciplinas que falassem sobre a 

inclusão, porque ela está aí presente a gente sabe que a inclusão tem que ser 

debatida, seja no campo ou na cidade, ela está aí e eu, como profissional, 

senti muita falta dessa disciplina no curso, porque hoje eu me deparo com 

alunos com deficiência na minha sala e não tive nenhuma formação 

específica para atendê-los melhor. Acho importante também uma disciplina 



117 

 

que fale de tecnologias, pois o mundo está se modernizando, se modificando, 

e praticamente não houve nenhuma disciplina sobre a inclusão, e nem sobre 

tecnologias (mídias digitais) e hoje a gente sabe que o professor tem que está 

por dentro dessas modernidades para atender melhor os alunos e a sociedade 

(PE 02, 2016) 

 

Atualmente eu não mudaria a proposta, mas eu buscaria fiscalizar ou uma 

forma de fazer com que os alunos estejam mais inseridos dentro da 

realidade, eu sei que hoje a gente vê muitas rodas de diálogos, muitas 

formações nas escolas do campo, porém mesmo com essas informações, 

mesmo com o pessoal da Universidade inserido nas escolas de Campo, os 

povos do campo merecem de um pouco mais de atenção, e nem todos os 

alunos da universidade tem oportunidade de vivenciar essa experiência, além 

disso, acho importante, algum tipo de parceria, em que os professores e o 

governo se juntem para dar assistência às pessoas do meio rural, inclusive 

aqui na região metropolitana (PE 03, 2016) 

 

O que eu mudaria era tirar esses professores que não acreditam no curso e 

colocaria somente professores que sejam mais engajados e conscientes com 

a realidade do campo, com a Educação Popular, para que possam transmitir 

o que de fato é, independente do lugar onde estejam. (PE 05, 2016) 

 

Em face do exposto, percebemos que os desafios que surgem na formação docente no 

espaço universitário, principalmente no contexto da Educação do campo, seja pelo excesso ou 

pela falta de informações, seja pelo empenho ou não dos professores responsáveis por formar 

futuros professores, inserem-se no contexto atual de evoluções sociais e tecnológicas, deste 

modo, percebemos que é fundamental pensar, trabalhar e organizar ações com uma 

consciência crítica, que não se mantém passiva frente a classe hegemônica, pois assume uma 

visão de totalidade que ultrapassa a ideia limitada do ensino sistematizado dos conhecimentos 

teóricos, promovendo assim, o processo de formação humana, autonomia e a educação 

emancipadora. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta pesquisa, analisamos o curso de Pedagogia, licenciatura com área de 

aprofundamento em Educação do Campo, iniciado em 2009 e implantado por meio do 

REUNI no campus I da UFPB. Esta análise, nos permitiu observar o quanto é desafiador o 

processo de implementação da concepção de Educação do Campo, no que se refere a 

formação superior inicial de educadores para atuarem nas escolas do campo 

O curso de Pedagogia – Educação do Campo apresenta como objetivo principal 

“formar professores de nível superior para atuar em projetos educativos nas áreas rurais em 

geral e de assentamentos dos movimentos sociais do campo”. E embora a Projeto Político 

Pedagógico atenda as demandas dos Movimentos Sociais, surgiram muitos os obstáculos a 

serem enfrentados ao longo da implantação do curso.  

De acordo com os relatos dos profissionais egressos, o funcionamento do curso no 

campus I, em João Pessoa, gerou uma série de controversas e desafios ao longo do processo 

de formação, principalmente no que se refere ao enfrentamento de preconceitos, por se tratar 

de um curso destinado a formar educadores para atuarem no meio rural, mas que funcionava 

na capital. 

No entanto, apesar de tudo, esta iniciativa, representa um grande avanço para a 

Educação do Campo na Paraíba e no Brasil, além de reafirmar o compromisso da UFPB junto 

à luta dos Movimentos Sociais do Campo que versam pelo desenvolvimento social, político, 

educacional, cultural, sustentável, e econômico da população campesina. 

O paradigma da Educação do Campo surge a partir da luta dos Movimentos sociais 

frente ao descaso do Estado no fomento da educação no meio rural e vem se constituindo 

como alternativa de educação, com práticas transformadoras, numa perspectiva crítica em 

suas dimensões pedagógicas, social e política. 

Traçando paralelos com as concepções e práticas educativas da Pedagogia do 

Movimento, com a tradição do pensamento pedagógico socialista e, principalmente, com a 

Educação Popular (CALDART, 2004b), a Educação do Campo foi se fortalecendo e se 

consolidando, ampliando o seu alcance e conquistando espaços a partir das lutas dos 

Movimentos Sociais por políticas públicas e ações direcionadas para o atendimento das 

demandas educacionais dos sujeitos do campo, com experiências na educação básica, 

profissional e no ensino superior. 

Ao longo deste trabalho, percorremos um caminho histórico e conceitual da Educação 

do Campo e discutimos a influência da Educação Popular, de quem herdou os princípios da 
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formação humana, conscientização, da valorização da cultura e práxis social, nesta prática 

educativa.  

Nesse contexto, a Educação do Campo considera a existência de um conjunto de 

saberes que tem como referência o espaço da comunidade, em que o território não está 

limitado apenas no sentido de espaço geográfico, mas como lugar de luta onde os sujeitos se 

mobilizam e constroem uma parcela específica do saber popular, como elemento educativo, 

seja em espaços formais ou não-formais. 

Nesta concepção, observa-se uma referência à Educação Popular, tendo como 

orientação a pedagogia de Paulo Freire, que fundamenta que 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.  

É nesse sentido que corroboramos com Arroyo (2006), ao compreender que o projeto 

de Educação do Campo deve incluir uma visão rica do conhecimento e da cultura, respeitando 

e considerando as especificidades dos povos do campo. Para tanto, é preciso que as questões 

curriculares incorporem saberes do campo, que prepare os sujeitos para a o trabalho, para a 

emancipação, para a justiça, para a realização plena como ser humano. 

Diante disso, percebemos que papel do educador é determinante na efetivação de um 

projeto educativo que se constitua como articulador dos diferentes saberes socioculturais 

presentes na realidade do campo, uma vez que o professor atua na concretização da proposta 

pedagógica e o seu principal objetivo é mediar o processo de construção do conhecimento. E 

o curso de Pedagogia – Educação do Campo representa o fortalecimento da educação básica, 

nos anos iniciais, além da promoção de políticas sociais e educacionais que integram um 

projeto de desenvolvimento rural articulado às necessidades e interesses das populações do 

campo. 

Contudo, a partir da leitura e da análise dos documentos, como também da análise 

das entrevistas realizadas com os profissionais egressos, reconhecemos a existência de 

falhas e lacunas no currículo do curso, no que se refere às disciplinas que abordem a 

inclusão e as novas tecnologias. Por outro lado, observamos que foram ressaltadas as 

disciplinas referentes a Educação Popular e as especificidades e princípios da Educação do 

Campo. 

Neste contexto, destacamos a aproximação da Educação do Campo com a Educação 

Popular no que se refere ao fortalecimento das organizações e movimentos gestados pelos 

setores populares. Trabalhando coletivamente e trazendo em seus fundamentos um projeto de 
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educação humanista voltado para o mesmo objetivo político: a emancipação da sociedade e do 

ser humano (FREIRE, 2004). 

Finalizamos compartilhando do pensamento de Fernandes e Molina (2004), que 

destacam a necessidade de pensar a Educação do Campo como um novo paradigma que vem 

se construindo pelos grupos sociais que a compõem, embora este conceito seja decorrente de 

uma práxis e da análise das diferentes realidades do campo por vários teóricos.  

Nesse sentido, é importante compreender que nenhuma experiência está isenta de 

falhas e/ou críticas e o curso de Pedagogia – Educação do Campo, certamente contribui de 

forma positiva para garantia de um direito básico da população: a educação.  

Enfatizamos ainda, que há a necessidade de aprofundamento nesse estudo a fim de 

investigar o papel das Instituições de Ensino Superior, nas demais parcerias com os 

Movimentos Sociais, e nas políticas públicas para a Educação do Campo pois, não obstante à 

realidade precária de muitas escolas, consideramos indispensável uma formação inicial 

docente específica para atuar nas escolas do campo, pois é essencial um educador que se 

aproprie de todo arcabouço teórico, pedagógico e político e possa em suas práticas 

pedagógicas inserir todo o contexto que define e especifica a educação para a população 

camponesa. 
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APÊNDICE A: Roteiro de Entrevista com os Profissionais Egressos do curso 

PONTOS A SEREM ABORDADOS: 

1. Sobre a Educação do Campo: 

 Conhecimento a respeito da Educação do Campo 

 Compreensão da concepção de Educação do Campo 

2. Sobre o curso (Pedagogia, licenciatura com área de aprofundamento em Educação do 

Campo): 

 Compreensão sobre o processo de criação e implantação do curso (O que é REUNI e porque 

Educação do Campo no campus I) 

 Tipo de educação que se pensava realizar 

 Dificuldades surgidas/Avanços conquistados no processo de formação 

3. Sobre a formação: 

 Concepção (expectativas) de formação/Pontos fundamentais nesse processo. 

 Proposta da instituição para a formação dos educadores; 

 Indicação de elementos importantes para a formação do educador na ótica da Educação do 

Campo. 

 

QUESTÕES BASE DA ENTREVISTA – PROFISSIONAIS EGRESSOS DO CURSO 

1 Educação do Campo: 

1.1 De acordo com sua opinião, qual é o sentido da Educação do Campo?  

1.2 De acordo com seu aprendizado no curso qual a sua compreensão sobre a Educação do Campo?  

2 Curso: 

2.1 A proposta formativa do curso vai ao encontro dos desafios da realidade que você observou em 

sua experiência no campo durante os estágios?  

2.2 Quais as temáticas que você considerou fundamentais para serem trabalhadas no processo 

formativo?  

2.3. O que você mudaria na proposta de formação de professores para a Educação do Campo do curso 

de Pedagogia – Educação do Campo/UFPB, campus I?  

3 Formação dos professores: 

3.1 Faça um breve relato do seu processo formativo ao longo o curso.  

3.2 O que mudou em sua compreensão de educação e na sua prática profissional a partir da 

experiência do curso? 

3.3 Ao longo do curso você identificou práticas da Educação Popular no seu processo de formação? 

Tais práticas influenciam na sua atuação profissional? Em que sentido? 
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APÊNDICE B: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezado (a) Senhor (a)  

 

A pesquisa intitulada EDUCAÇÃO POPULAR E EDUCAÇÃO DO CAMPO: RELAÇÃO ENTRE 

TEORIAS E PRÁTICAS NA FORMAÇÃO DE EDUCADORES NO CURSO DE PEDAGOGIA – 

EDUCAÇÃO DO CAMPO/UFPB, está sendo desenvolvida por SÍLVIA KARLA BATISTA DE MACENA 

MARTINS DOS SANTOS, estudante do Curso de Pós-Graduação em Educação (Mestrado), Linha de Pesquisa 

em Educação Popular, da Universidade Federal da Paraíba, sob a orientação do (a) Professora Doutora MARIA 

DO SOCORRO XAVIER BATISTA. 

A finalidade desse trabalho é contribuir para o debate em torno de um projeto de educação do e no 

campo que conheça e respeite as especificidades as especificidades dos sujeitos do campo, tendo como 

pressuposto a pesquisa realizada com estudantes egressos da turma pioneira do curso de Pedagogia, licenciatura 

com área de aprofundamento em Educação do Campo, do campus I da Universidade Federal da Paraíba. 

O objetivo central deste trabalho é analisar as propostas pedagógicas do curso de formação superior em 

Pedagogia, licenciatura com área de aprofundamento em Educação do Campo e sua relação com os fundamentos 

da Educação Popular e Educação do Campo.  

A metodologia utilizada será através de levantamento bibliográfico e em sítios eletrônicos que 

discorram sobre a temática da Educação Popular e Educação do Campo; pesquisa de campo com entrevistas 

semiestruturadas, filmagem (quando necessário), gravação de voz dos entrevistados e anotações em caderneta de 

campo. 

As informações constantes na pesquisa são de autoria dos entrevistados e, portanto, ficam em sua 

responsabilidade e desejo autorizar a publicação das informações obtidas e das filmagens e/ou imagens 

fotográficas.  

Nesse sentido, ressaltamos a importância das informações obtidas durante a pesquisa para os nossos 

estudos no curso de Pós-Graduação (Mestrado), bem como para novas pesquisas a serem desenvolvidas sobre 

essa temática e diante disso, solicitamos 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 caso assim você prefira (favor explicitar). 

Esclarecemos que esta pesquisa poderá expor os participantes a riscos mínimos como cansaço, 

desconforto pelo tempo gasto com a entrevista, e ao relembrar algumas sensações diante do vivido com situações 

altamente desgastantes. Se isto ocorrer você poderá interromper a entrevista e retomá-la posteriormente, se assim 

o desejar, uma vez que a sua participação é voluntária e, portanto, o (a) senhor (a) não é obrigado (a) a fornecer 

as informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas pela Pesquisadora. 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 (se for o caso). 

Este documento contém duas laudas (páginas) que devem ser igualmente rubricadas pela pesquisadora 

responsável e pelos sujeitos entrevistados durante a pesquisa. 

A pesquisadora estará a sua disposição para qualquer esclarecimento que considere necessário em 

qualquer etapa da pesquisa. 

Diante do exposto, declaro que fui devidamente esclarecido (a) sobre a pesquisa, os procedimentos e 

métodos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação no 

estudo. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer 

penalidade. Desta forma, 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 

 

 

Contato com a Pesquisadora Responsável: skmartins@hotmail.com 

Caso necessite de maiores informações sobre o presente estudo, favor ligar para a pesquisadora (83) 98826-5908. 

Universidade Federal da Paraíba – Centro de Educação – Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) 

 

Atenciosamente, 

 

_______________________________________________________________ 

Assinatura da Pesquisadora Responsável 
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ANEXO A: Resolução nº47/ 2009 - Aprova o Projeto Político-Pedagógico do Curso de 

Pedagogia, Licenciatura, com Área de Aprofundamento em Educação do Campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



142 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



146 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



148 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



149 

 

ANEXO B: FLUXOGRAMA REFORMULADO DO CURSO DE PEDAGOGIA – EDUCAÇÃO DO CAMPO 

 

 


