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RESUMO 

 

 

O presente trabalho de doutorado trata de um estudo voltado para as políticas 

educacionais do campo no Maranhão, destacando a materialidade da 

educação do campo em diferentes instâncias da sociedade civil e a conquista 

do seu espaço na sociedade. A política educacional desenvolvida de modo 

universal, concretizando-se na construção de uma política educacional do 

campo, combina a universalidade e a especialidade do direito de educar 

buscando novas práticas pedagógicas. Estabelece um contraponto entre a 

educação rural e educação do campo e analisa dois programas de formação de 

professores voltados para a formação superior: o Programa Nacional de 

Educação e Reforma Agrária (Pronera) e o Programa de Apoio à Formação 

Superior em Licenciatura do Campo (Procampo). Investiga a formação e as 

práticas pedagógicas dos professores do campo em nível superior na 

perspectiva da construção de um novo projeto educacional.  A metodologia da 

Alternância é a base da educação no processo ensino aprendizagem, 

contribuindo para uma mudança político-pedagógica das escolas do campo, 

considerando que o surgimento desta nova prática social foi uma resposta ao 

direito das populações do campo para que as experiências político-

pedagógicas acumuladas por estes sujeitos fossem reconhecidas e legitimadas 

pelo sistema público nas suas esferas correspondentes. Faz-se ainda 

necessária a preocupação conjunta com a formação e atuação do professor do 

campo no âmbito do Ensino Superior, para melhorar a educação básica. 

 

Palavras-chave: Política Educacional, Educação do campo, Formação de 

Professores, Pronera , Procampo, Pedagogia da Alternância. 
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ABSTRACT 

 

 

The present PhD work is a study on educational policies in the countryside of 

the State of Maranhão, highlighting the materiality of education in the 

countryside in different instances of civil society and the conquest of their space 

in society. The educational policy, developed universally and implemented by 

constructing an educational policy for the countryside, combines the universality 

and specialty of the right to educate, seeking new pedagogical practices. It 

establishes a counterpoint between rural education  and education in the 

countryside, and analyzes two programs that address higher education: the 

National Program of Education and Land Reform (Pronera-Programa Nacional 

de Educação e Reforma Agrária) and the Program of Support to Higher 

Education in Countryside Teaching (Procampo- Programa de Apoio à 

Formação Superior em Licenciatura do Campo). It investigates the training and 

pedagogical practices of countryside teachers at the level of higher education 

from the perspective of building a new project of education.  In the teaching-

learning process the methodology of Alternance is the basis of education. It 

contributes to a political-pedagogical change at countryside schools, 

considering that the rise of this new social practice was a response to the right 

of countryside populations to have the political-pedagogical experiences 

accumulated by these subjects acknowledged and legitimized by the public 

system in the appropriate spheres. Joint concern about the training and 

performance of countryside teachers within the scope of Higher Education is 

also necessary to improve basic education. 

 

Key words: Educational Policy, Countryside Education, Teacher Training, 

Pronera, Procampo, Pedagogical of Alternance. 
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INTRODUÇÃO 

 

Há vários anos tem se discutido as concepções históricas e políticas do 

rural e do campo que apresentam visões políticas diferenciadas sobre o sujeito 

que habita nesse espaço e que pretende ter de fato e de direito uma política 

pública adequada para essa realidade. 

A construção das políticas públicas de educação do campo iniciou-se 

com a mobilização dos trabalhadores e com as lutas e conquistas dos 

movimentos sociais, a partir da década de 1960. Tais movimentos tiveram um 

grande envolvimento com as questões da educação do campo. No período de 

1979, originou-se o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), e 

no momento em que diagnosticaram que nos assentamentos havia um grande 

número de pessoas que não eram alfabetizadas, reivindicaram escolas com 

conteúdos e práticas de acordo com sua realidade. Desde então, o movimento 

vem tentando organizar uma educação de qualidade, da alfabetização até o 

nível da graduação. 

A Educação do Campo surgiu como contraponto à concepção de 

Educação Rural, e luta pelo direito à educação e por um Projeto Político 

Pedagógico vinculado aos interesses da classe trabalhadora do campo, 

contemplando a diversidade de povos indígenas, povos da floresta, 

comunidades tradicionais e camponesas, quilombolas, agricultores, familiares, 

assentados, extrativistas, pescadores, artesanais, ribeirinhos, e trabalhadores e 

assalariados rurais. 

A partir da década de 1990, tiveram início os encontros regionais e 

seminários, liderados pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) e 

outros movimentos sociais, começando, assim, a luta por uma educação 

voltada para os interesses da vida do campo, em uma perspectiva mais ampla 

de formação humana. Portanto, ficou evidente a necessidade da educação de 

qualidade para o campo, mas com a criação de espaços para formação de 

professores. 

Esses encontros motivaram a realização do o 1º Encontro Nacional de 

Educadores e Educadoras da Reforma Agrária (1º ENERA), na Universidade 
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Federal de Brasília, em 1997, evento considerado como ponto de partida para 

impulsionar a Educação do Campo. Depois desse encontro, os participantes 

detectaram a ausência de uma política pública específica no Plano Nacional de 

Educação. 

Em 1998, foi realizada em Brasília a I Conferência Nacional por uma 

Educação Básica do Campo, que reafirmou as lutas nas diferentes ações, 

envolvendo progressivamente um conjunto maior de organizações e entidades, 

e assumiu o compromisso de sensibilizar e mobilizar a sociedade e os órgãos 

governamentais em prol de políticas públicas que garantam o direito à 

educação para a população do campo. Em 2002 surgiu a expressão Educação 

do Campo, termo que foi reafirmado na II Conferência Nacional, em 2004. 

Em 16 de abril de 1998, por meio da Portaria nº 10/98, foi criado pelo 

Ministério Extraordinário de Política Fundiária, o Programa Nacional de 

Educação e Reforma Agrária (Pronera), vinculado ao gabinete do Ministério. 

Em 2004, com a realização da II Conferência Nacional por uma 

Educação do Campo, concretizou-se o Programa de Apoio às Licenciaturas em 

Educação do Campo1(Procampo), vinculado à Secretaria de Educação 

continuada, Alfabetização e Diversidade (SECADI), do Ministério da Educação. 

As lutas pelo reconhecimento dos direitos dos camponeses2, e as 

ações educativas dos movimentos sociais, especialmente do MST, 

contribuíram para reforçar a educação do campo por meio de conquistas como 

a criação do Pronera, o surgimento da Articulação Nacional por uma educação 

                                            
1 A Licenciatura em Educação do Campo objetiva formar e habilitar profissionais para a 
atuação nos anos finais do ensino fundamental e ensino médio, tendo como objeto de estudo e 
de práticas as escolas de educação básica do campo. Uma das inovações da Licenciatura em 
Educação do Campo refere-se à determinação de sua matriz curricular de desenvolver 
estratégia multidisciplinar do trabalho docente, organizando os componentes curriculares em 
quatro áreas de conhecimento: Linguagem (expressão oral e escrita em Língua Portuguesa, 
Artes, Literatura); Ciências Humanas e Sociais; Ciências da Natureza e Matemática; Ciências 
Agrárias. Outra novidade desta estratégia formativa refere-se à intrínseca articulação proposta 
para este perfil profissional: a docência por área de conhecimento, que quer habilitar este 
educador, simultaneamente, para a gestão de processos educativos escolares e para a gestão 
de processos educativos comunitários. 
2 Conceito histórico e político de significado extraordinariamente genérico que representa uma 
diversidade de sujeito. No Brasil em algumas poções do Centro Sul, são denominados de 
caipira. No Nordeste é corubá, tabaréu, sertanejo, capiau e lavrador. No Norte, são chamados 
sitiano, ceringueiro. No Sul, colono, caboclo. Há ainda um conjunto de outras derivações para 
as diversas regiões do país: caiçara, chapadeiro, roceiro, entre outras muitas denominações. E 
as mais recentes são: Sem Terra e Assentados. Esses termos nos dicionários trazem tanto um 
conteúdo valorativo como depreciativo.  
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do Campo e a elaboração pelo Conselho Nacional de Educação das Diretrizes 

Operacionais para a Educação Básica das escolas do Campo. Também 

conseguiram estabelecer programas destinados aos sujeitos do campo, dentre 

os quais se destacaram o Pronera e o Procampo, iniciados no Maranhão em 

nível de graduação no ano de 2009. O Pronera, com o curso de Licenciatura 

em Pedagogia da Terra Tradicional e Pedagogia da Terra Território da 

Cidadania. E o Procampo com Licenciatura em Educação do Campo, com duas 

áreas de habilitação, em Ciências da Natureza e Matemática e Ciências 

Agrárias.  

Meu objeto de estudo refere-se aos cursos de Licenciatura do Pronera 

e Procampo, criado no contexto das atuais políticas públicas para formação de 

professores do campo que serão investigados destacando a formação dos 

professores em nível superior e suas práticas pedagógicas, no que tange aos 

possíveis saberes que futuros professores produzirão na sua escola de 

atuação ou em outras nas quais irá atuar. Os dois programas ainda são novos, 

mas merecem ser pesquisados principalmente por serem direcionados para o 

campo, no que diz respeito à formação de professores com graduação. Tal 

direcionamento é imprescindível para que se atendam as especifidades dos 

educandos do campo, visando reafirmar a identidade do campo para esta seja 

fortificada e mantida. 

O Pronera (2008a, p. 25) tem como objetivos: a) formar educadores e 

educadoras com ênfase em estudos do campo, priorizando a qualificação para 

atuar no planejamento, na gestão e docência das escolas do campo e 

entidades afins às questões camponesas; b) formar profissionais para 

atendimento à educação básica e suas modalidades, com qualidade social; c) 

realizar estudos que impliquem na construção de metodologias voltadas para a 

pesquisa de intervenção da realidade do campo. 

O Procampo (2008b, p. 31) tem como objetivos: a) habilitar educadores 

e educadoras em Ciências da Natureza e Matemática e em Ciências Agrárias 

para reduzir o déficit de professores nessas áreas nas escolas do campo; b) 

estimular os estudos voltados para o currículo da escola do campo e, 

especialmente, para a sistematização de saberes e metodologias nas áreas de 

Ciências da Natureza e Matemática e das Ciências Agrárias; c) integrar ensino, 
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pesquisa e extensão num processo dialético de ação-reflexão-ação, articulando 

o espaço de formação acadêmica, de trabalho na escola e nos movimentos 

sociais; d) correlacionar as políticas públicas no campo da educação com as 

políticas sociais necessárias ao campo: trabalho, cultura, esporte, lazer, saúde, 

comunicação, moradia, previdência, preservação do meio ambiente, estradas, 

eletrificação, saneamento. 

A Licenciatura em Educação do Campo tem relevante potencial de 

contribuir com a melhoria dos processos de ensino e aprendizagem dos 

sujeitos do campo, devido ao fato de trabalhar com educadores que vêm do 

campo e que conhecem as condições de vida de seus educandos. 

Este trabalho objetiva estudar as políticas educacionais voltadas aos 

professores do campo em nível superior desenvolvidas pelo Pronera e 

Procampo/UFMA, que visam melhorar a qualidade da formação destes 

professores. Abordaremos, assim, as contribuições destes cursos para a 

prática dos professores das escolas do campo. 

Nos dois programas os cursos são organizados em dois tempos. O 

tempo escola, realizado através de aulas presenciais, cujos conteúdos estão 

voltados para as teorias e para a reelaboração das formas de pensar, sentir e 

agir sem jamais substiuir os saberes anteriores. E o tempo comunidade, 

realizado na atividade docente, na qual cada educador trabalha e aplica o que 

recebe. É pedagogia da alternância, realizada continuamente. A organização 

do tempo/espaço em alternância possui base empírica, teórica e institucional. 

Em termos empíricos, ancora-se na experiência acumulada por quase um 

século pela Rede dos Centros Familiares de Formação por Alternância 

(CEFFA) nos cursos desenvolvidos há mais de uma década pelo Pronera. O 

CEFFA congrega as Escolas Família Agrícola (EFA), Casas Familiares Rurais 

(CFR) e Escolas Comunitárias Rurais (ECOR), e vem se mostrando como uma 

alternativa bem sucedida e consoante com as proposições apontadas nas 

Diretrizes Operacionais para as escolas do campo (BEGNAMI, 2004). 

A alternância já se constitui em tema consolidado de pesquisa nos 

programas de pós-graduação do país. Em 2006, a CEB/CNE, no Parecer nº 

1/2006, expõe motivos e aprova os dias de estudo na comunidade como letivos 

para Pedagogia da da Alternância. 
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A Pedagogia da Alternância tem servido de referência para outras 

experiências educativas que abrangem os sistemas públicos de ensino e as 

universidades envolvendo a formação de professor. No caso da UFMA, o 

Pronera e o Procampo têm propostas parecidas, considerando-se que tais 

programas são direcionados para os povos do campo e os alunos dos cursos 

são oriundos do campo. Deve-se considerar ainda que a educação do campo 

se diferencia da educação rural, pois é constituída por e para os diferentes 

sujeitos nos seus territórios com práticas sociais e identidades culturais que 

compõem a diversidade do campo, que tem como direito a diversidade dos 

povos do campo bem recente, pois foi ignorada e marginalizada por décadas. 

Diante disso, o projeto dos dois programas priorizou a articulação entre a teoria 

e a prática, a articulação entre as disciplinas e a formação específica, a 

execução do estágio supervisionado no decorrer do curso com atividade de 

orientação e acompanhamento da ação educativa com o objetivo de buscar a 

qualidade na formação do professor. O desenvolvimento do curso culminou 

com as competências e habilidades necessárias para a formação do professor. 

É consenso entre estudiosos do assunto (DEMO, 1996; MELLO,1998) que a 

qualidade da educação depende de vários fatores, e um dos fatores decisivo é 

que haja uma adequada formação e atualização. 

Vale ressaltar que os movimentos da Educação do Campo 

conseguiram conquistar instrumentos legais que legitimam essa luta como uma 

condição necessária para que a universalidade do direito à educação seja 

exercida, respeitando as especificidades dos sujeitos do campo; Diretrizes 

Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo: Resolução 

CNC/CEB nº 1/2002 e Resolução CNE/CEB nº 2/2008, Parecer CNE/CEB nº 

1/2006, que reconhece os dias letivos da Alternância; Resolução nº 4/2010, 

que reconhece a Educação do Campo como modalidade específica e define a 

identidade da escola do campo; Decreto nº 7.352, de 4 de novembro de 2010, 

que dispõe sobre a Política Nacional de Educação do Campo e sobre o 

Programa Nacional na Reforma Agrária (Pronera), o qual merece destaque por 

ter dado à Educação do Campo a condição potencial de política de estado. 

Conforme é enfatizado no artigo 1º:  
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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. 

 

Este decreto é mais um reforço para a ampliação do curso de nível 

superior para o homem do campo com educação voltada para a formação 

humana e para o fortalecimento do mundo rural, como território de vida em 

todas as suas dimensões. 

 

 

Sobre a pesquisa 

 

 

Durante a minha trajetória acadêmica, sempre me dediquei a estudos 

sobre educação para o meio rural, isto é, na graduação, na especialização e no 

mestrado em Ciências Sociais, realizado em 2002, na PUC-SP. Durante o 

mestrado, desenvolvi a pesquisa intitulada Alegria de estar na escola: 

educação escolar rural no povoado de Brejinho – MA. No momento da 

construção do projeto de doutorado, optei por continuar a pesquisar a questão 

da educação na zona rural, a qual, a partir de 1998,passou a ser chamada de 

Educação do Campo. Criou-se aí um novo paradigma que ainda está sendo 

construído, principalmente pelos movimentos sociais nas duas últimas décadas 

que veio romper com o paradigma da educação rural. Este novo paradigma 

preconiza a suplantação da noção de superioridade da educação na cidade em 

relação à educação no campo, de modo que ambas passaram a ser vistas 

como portadoras de valores complementares. 

Há vários métodos de Pesquisa, mas considerando que tive a intensão 

de desenvolver a pesquisa com professores do campo e alunos que fazem 

parte de movimentos sociais, optei por executar a observação participante, na 

qual me inseri totalmente no meu objeto de estudo, vivenciando o dia a dia do 
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grupo que pesquisei e com o qual vivi intensamente todos os momentos 

durante mais de um ano. Este grupo é composto pelos alunos do Procampo 

(Programa de Apoio à Formação Superior em Licenciatura em Educação do 

Campo), um programa do MEC que visa apoiar a formação de professores de 

Educação do Campo, sem nível superior. Estive durante meses com os alunos 

do Pronera (Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária), do Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Estabelecemos uma relação de 

confiança que proporcionou concretizar a pesquisa em um ambiente de 

interação com a aspiração de fazer observações com coerência de acordo com 

a fundamentação teórica do estudo. 

O período de realização da pesquisa compreendeu os anos 2011 e 

2012. A primeira intenção foi pesquisar os cursos do Pronera, mas como os 

cursos do Pronera não estavam funcionando devido a entraves burocráticos, 

iniciei a pesquisa nos cursos do Procampo. O primeiro contato foi com Agna, a 

secretária do curso, e com o coordenador José de Ribamar, que me deram 

apoio para eu iniciar a pesquisa. Foi um momento muito prazeroso este do 

primeiro contato com os alunos das turmas de Ciências Agrárias e Ciências da 

Natureza, que ocorreu em sala de aula. A partir deste dia, estive presente nas 

aulas durante o período letivo nas primeiras semanas e depois em dias 

alternados. 

A investigação realizou-se por meio de uma revisão de literatura que 

trata sobre a Educação do Campo, sobre a qual foi feita uma pesquisa 

bibliográfica com autores que discutem este tema e outros para dar melhor 

embasamento ao tema. Também foram analisados documentos desde a 

implantação dos programas entre 2009 e 2012, período que corresponde às 

etapas de funcionamento dos programas, de acordo com o projeto. 

A pesquisa foi feita através de observações in loco, entrevistas, 

conversas, análise de documentos, levantamentos de dados históricos do 

desenvolvimento da educação do campo inserido no programa, dentre outros, 

considerando que são múltiplos os instrumentos e técnicas de pesquisa para 

colher informações qualitativas. 

Os procedimentos contaram com dois instrumentos para a coleta de 

dados: a pesquisa bibliográfica e a documental, realizada através de relatórios, 
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memórias, registros, projetos do curso e entrevistas semiestruturadas, as quais 

ajudaram a enriquecer a pesquisa, principalmente no momento em que os 

sujeitos da pesquisa tiveram a liberdade e espontaneidade para responder às 

questões. 

A pesquisa empírica foi efetuada com os alunos dos dois programas e 

um monitor do Pronera, sendo acompanhada pela análise dos dois projetos 

políticos pedagógicos dos cursos. Na pesquisa foi utilizada a entrevista 

semiestruturada, tendo sido gravada, transcrita e editada conforme 

estabelecido pelo termo de reconhecimento no Apêndice A. Cabe resaltar que 

os dados analisados foram coletados em seu contexto, ou seja, no momento 

das aulas, com as discussões e atividades voltadas para a formação dos 

alunos. Em um primeiro momento, fiz uma observação com o propósito de 

registrar todos os acontecimentos, até mesmo as conversas informais, para 

conhecer as características da dinâmica e realização dos projetos, o que 

possibilitou minha adaptação ao grupo. Na segunda fase da pesquisa, planejei 

de uma forma estruturada, dando-me mais respaldo para uma maior amplitude 

de informações no meu trabalho de campo. Fiz anotações das falas no 

momento das aulas e em momento oportuno dialoguei com os alunos sobre as 

suas falas, chegando a ter, nestas situações, maior interação, com uma 

profundidade de informações recebidas em uma situação bem real. 

Bulgacov e Vizeu (2006) afirmam que o desenvolvimento da 

observação participante nas Ciências Sociais se deu principalmente pela busca 

por um conceito mais apropriado da natureza humana, que fosse capaz de dar 

conta da complexidade do sujeito e de captar o humano em sua integridade. 

A minha observação foi participante com catorze entrevistas, conforme 

o roteiro nos Apêndices B e C, sendo seis alunos do Pronera e oito do 

Procampo, com aplicação do questionário e vinte e nove depoimentos que 

foram tomados durante a pesquisa. 
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QUADRO 1 

 

Coleta de Dados com 14 Alunos – PRONERA E PROCAMPO 

 

Instrumento de 

Coleta de Dados 

Sujeitos 

Pesquisados 
Cursos 

 

Quantidade 

Entrevistas Alunos 

 
PRONERA 

 
06 

PROCAMPO 08 

Fonte da Pesquisadora. 

 

As observações participantes permitiram sentir de perto as 

inquietações, motivações, desafios e expectativas dos educandos que fizeram 

parte da minha pesquisa que, juntamente ao referencial teórico, ajudaram-me a 

adequar os métodos de observação. 

A primeira pesquisa foi desenvolvida em São Luís do Maranhão, no 

Centro de Formação no Sítio Pirapora, localizado no bairro Santo Antônio, com 

os alunos dos dois cursos de Licenciatura em Educação do Campo, Ciências 

Agrárias e Ciências da Natureza e Matemática Procampo. E a segunda 

pesquisa foi realizada com os cursos do Pronera, Pedagogia da Terra 

Tradicional e Pedagogia Território da Cidadania na Universidade Federal na 

cidade de Bacabal, município do Maranhão, situado na mesorregião do leste 

maranhense e na parte central do Estado, a uma distância de 245 km. 

O Procampo tem duas turmas: a de 2009 e 2010 com habilitação em 

Ciências Agrárias e Ciências da Natureza e Matemática. Através de uma 

pesquisa participante, as observações ocorreram nos períodos do tempo 

escola e tempo comunidade. O tempo escola é denominado como um estudo 

presencial intensivo e o tempo comunidade se caracteriza por ser um momento 

de estudo, pesquisa e práticas pedagógicas orientadas pelos professores, 

desenvolvidos nas comunidades e no espaço de atuação profissional do aluno. 

A pesquisa teve início em janeiro de 2011, no programa do Procampo e 

se desenvolveu em etapas: janeiro e fevereiro/2011 com 45 dias – neste 
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período estive presente fazendo anotações de suas falas em sala de aula. Em 

maio de 2011, a etapa durou 15 dias, período em que participei do lançamento 

do livro de poesias Literários do Campo, do momento da mística, da 

comemoração dos dias das mães, da apresentação do caderno de reflexão e 

da avaliação pelos alunos das atividades desenvolvidas no período. Conversei 

com eles a respeito de suas falas e as escrevi em forma de depoimentos. Em 

julho de 2011, a etapa teve duração de 30 dias, e eu dei início à aplicação do 

questionário com dois alunos. Em outubro de 2011, a etapa teve duração de 15 

dias– participei no primeiro dia da apresentação do caderno de reflexão e fiz 

anotações de suas falas. Em janeiro de 2012, participei na sala de aula da 

elaboração do projeto de intervenção do estágio e apliquei um questionário. Em 

fevereiro, participei do relançamento dos sonetos do livro Literários do Campo, 

e da apresentação do caderno de reflexão. Em junho de 2012, participei da 

etapa final do projeto de intervenção no povoado São José da Conquista, 

executado pelos estagiários. Em julho, no tempo escola, assisti as 

apresentações em sala de aula dos projetos que foram executados no tempo 

comunidade e apliquei mais três questionários. Em outubro de 2012,apliquei 

dois questionário  e falei novamente com quatro alunos para elucidar algumas 

questões que não ficaram claras no momento da aplicação dos questionários. 

Tive uma vivência no local das aulas dos cursos, localizado no Sítio 

Pirapora, que me possibilitou fazer as observações e ao mesmo tempo 

registrá-las no meu diário de campo tratando o entrevistado como cossujeito da 

pesquisa. A cada momento que assistia às aulas, eu ouvia as falas dos 

professores em formação, e depois das aulas, conversava com os mesmos e 

tinha sempre algo novo para registrar, aproveitando o momento da convivência 

para ouvir e fazer algumas perguntas. Surgiram daí os depoimentos que eu 

gravava e anotava; algumas perguntas que eu fazia também geravam 

discussões, que propiciavam mais um aprendizado. As falas me inspiraram a 

desenvolver melhor minha pesquisa; em alguns momentos oportunos fiz 

também entrevistas que me abriram maiores possibilidades de realizar a 

pesquisa com pertinência. As entrevistas foram realizadas com um roteiro 

conforme pode se ver no Apêndice B. Tive o cuidado de fazer perguntas 

diretas, ou de inseri-las no meio de uma conversa que incluía outros pontos. De 
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acordo com as entrevistas e depoimentos pude perceber que tive mais 

oportunidade de aprofundamento e enriquecimento da minha pesquisa e o 

mais interessante foi que tive oportunidade de participar de todos os eventos 

do Procampo, tal como o seminário de pesquisa, quando fui convidada pela 

professora de Metodologia de Pesquisa para fazer parte da banca para assistir 

e emitir considerações sobre as apresentações dos projetos de monografias 

dos alunos do curso. Participei no momento da elaboração e execução do 

projeto de intervenção na comunidade do estágio supervisionado de um grupo 

de alunos de sua comunidade de origem. Outro registro de participação foi no 

momento do caderno de reflexão, no início de cada etapa, quando participei de 

todos e pude compreender a riqueza das falas dos alunos ao relatarem suas 

experiências no tempo escola e, mais precisamente, no tempo comunidade. A 

minha permanência nos períodos da etapa do curso ajudou-me a conceber 

outro olhar em relação aos educandos do Procampo. Tive sempre o prazer de 

participar das atividades do curso, tais como as organizações de grupo de 

trabalho, das eleições de coordenadores, das festas, das místicas e dos 

momentos literários, do lançamento e relançamento do livro Literatos do 

Campo. 

 Em dezembro de 2011, iniciei a pesquisa com o Pronera, pois depois 

de alguns entraves, o programa ficou um período sem funcionar e só teve 

condições de começar efetivamente no final do ano, com a realização de um 

seminário, que constitui uma atividade pedagógica obrigatória e curricular no 

curso. O seminário foi desenvolvido durante uma semana com as turmas 

Pedagógicas da Terra e Território da Cidadania, com uma programação com 

temas referentes à educação do campo e questões agrárias. Em março de 

2012 continuei a pesquisa com o programa na cidade de Bacabal, no Estado 

do Maranhão, com duas turmas: Pedagogia da Terra (tradicional), uma turma 

organizada em parceria com o MST e a Universidade Federal do Maranhão 

(UFMA), e a outra turma com parceria entre a ASSEMA (Associação dos 

Trabalhadores Rurais do Maranhão) e a Universidade. Após um ano de 

paralisação, as turmas retornaram às atividades com a realização do terceiro e 

quarto período com disciplinas de Educação do Campo, Introdução à Pesquisa, 

Produção Textual e Estágio, e eu retornei às observações, fiquei presente em 
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sala de aula, anotei suas falas e depois dialoguei com alguns alunos, momento 

no qual consegui outros depoimentos. Neste período de aulas, os alunos do 

Pronera aproveitaram para construir trabalhos no período da noite para serem 

apresentados na SBPC (Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência), na 

UFMA. Foi mais um período de convivência com os alunos do programa. 

No mês de abril de 2012 retornei para Bacabal para continuar minha 

pesquisa com o curso de Pedagogia da Terra, Território da Cidadania. 

Registrei depoimentos desses alunos, mas infelizmente não consegui aplicar o 

questionário, pois eu havia planejado para fazer as entrevistas em julho, visto 

que estava previsto o retorno dos alunos para este mês, o que não ocorreu, 

não houve a etapa, ou seja, em 2012 só houve uma etapa para esse curso, 

que já está com mais de ano sem o funcionamento. Não pude continuar as 

observações como estava previsto, mas observei algumas aulas no mês de 

abril, reunião de avaliação, organização para o tempo comunidade, e fiz a 

leitura do projeto do curso. Vale ressaltar que o curso Pedagogia Território da 

Cidadania participou do II Encontro de Estudos e Pesquisa em Questões 

Agrárias e Educação do Campo no Maranhão, no mês de novembro de 2012, 

durante uma semana. Tem previsão para retornar em julho de 2013. 

No mês de maio fiz observação do curso Pedagogia da Terra 

Tradicional, no Tempo Comunidade no povoado de São Domingo e peguei um 

depoimento do monitor Marcos através de uma conversa sobre a monitoria. 

Pude também aplicar um questionário para uma aluna do curso. 

Entre os dias 21 de junho e 20 de julho de 2012, a turma Pedagogia da 

Terra Tradicional voltou a ter aulas presenciais em Bacabal. Fiz aplicação de 

questionário para cinco alunos. No dia 21 de julho os alunos foram para São 

Luís participar da 64ª Reunião anual da SBPC e apresentar os trabalhos que 

foram aprovados. Também estive com esses alunos durante uma semana no 

encontro assistindo as apresentações e percebi entusiasmos e fiz anotações 

de dois depoimentos. 

No Pronera também participei das aulas, das místicas e das noites 

culturais, de alguns eventos e programações, de encontros, como também do 

momento da realização das atividades do tempo comunidade no povoado de 
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origem dos alunos, localizado no assentamento São Domingos, na cidade de 

Nina Rodrigues. 

A pesquisa delimitou como campo de investigação os educandos do 

curso do Procampo, das turmas de Ciências Agrárias e Ciência da Natureza e 

Matemática, e do curso do Pronera, das turmas Pedagogia da Terra 

(tradicional) e Pedagogia Território da Cidadania, que são cursos elaborados 

para atender às especificidades do campo, promovendo a formação de 

professores em uma sociedade complexa, em constante mudança, a qual 

requer dinamismo na formação deste professor do campo. 

O objetivo geral deste estudo foi analisar as políticas educacionais e as 

práticas dos dois programas, Pronera e Procampo, no Maranhão. Além disso, 

os objetivos específicos implicaram em: 

 Reconhecer o processo histórico da educação do campo; 

 Analisar a pedagogia da alternância nos dois cursos como uma 

experiência inovadora nos cursos de graduação. 

 Analisar em que medida o processo formativo vivenciado pelos 

educandos dos cursos dos dois programas poderá influenciar as práticas 

educativas por eles desenvolvidas nas escolas que atuam ou que irão atuar.  

Este estudo revela a especificidade da realidade pesquisada e poderá 

contribuir para ampliar a discussão sobre e educação do campo no nível 

superior 

Para a apresentação do percurso realizado no processo investigatório 

o texto encontra-se estruturado em três capítulos além das considerações 

finais 

 No primeiro capítulo será enfocada e contextualizada  educação rural 

e a educação do campo com fundamentação teórica construída a partir dos 

teóricos como Arroyo, Leite , Molina, Cardart, Paulo Freire, dentre outros, Ao 

longo do trabalho tentarei mostrar que esses autores são base teórica para 

outros que analisam a educacão do campo, formação de professores e as 

mudanças das práticas pedagógicas, om uma epistemologia centrada em favor 

da educação dos excluídos do campo. 
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No segundo, descrevemos os programas Procampo e Pronera, 

destacando as contribuições de cada um para os povos do campo, no intuito de 

desenvolver conhecimentos respeitando as diversidades. 

No terceiro capítulo dividido em duas partes apresenta-se a pesquisa 

de campo com os dois programas, de ensino superior, contemplando a 

diversidades de culturas e modo de vida e de produção, com a metodologia da 

alternância, sua relevância quanto à formação político-pedagógica para 

educador(a) do campo e os desafios dos mesmos como política pública para o 

Maranhão em nível superior. 
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Capítulo 1  

EDUCAÇÃO DO CAMPO COMO SUPERAÇÃO DA EDUCAÇÃO RURAL 

 

Diante da atual realidade é bem pertinente falar da educação do campo 

e da educação rural, no momento em que a maior discussão é sobre a 

Educação do Campo3, embora infelizmente a educação rural, como conceito e 

vigência, persista. Esta ainda é uma educação proposta somente pelo Estado e 

subordinada aos interesses da classe dominante. Diante de algumas 

observações e estudos nas regiões do Brasil, principalmente na região do 

Nordeste, a educação rural ainda continua com sua forma estrutural muito 

precária em vários sentidos. Um exemplo é a questão da formação de 

professores que ainda não é prioridade para atender à especificidade rural. 

Apesar de serem aplicados vários programas e projetos a essa educação na 

zona rural, infelizmente ainda não se constitui como uma prioridade dos 

investimentos públicos. E quando se trata da educação do campo, esta é 

atendida somente por meio de políticas compensatórias, oriundas de projetos e 

programas temporários. 

Até 1990, a escolarização elementar por meio de classes 

multisseriadas era oferecida aos filhos dos agricultores, sendo identificada 

como educação rural. Mas a escola atual ainda está situada nas áreas rurais, 

onde enfrenta enormes dificuldades, organizando-se em classes 

multisseriadas, e a educação rural ainda não está ramificada nas escolas do 

campo, pois ainda existe resistência por parte das secretarias e prefeituras em 

ampliá-las. Esse modelo de educação multisseriada ainda é desenvolvido em 

grande parte do país, principalmente na região Norte e Nordeste.  

                                            
3 Relevante a adoção da expressão “educação do campo” em lugar de “educação rural”, pois a 
primeira denota uma educação que se desenvolve a partir do campo, enquanto a segunda 
conduz a uma concepção de que o campo é o espaço onde se desenvolve a mesma educação 
que é oferecida na cidade. Frigotto explica que “historicamente sempre se pensou uma 
educação sem sujeitos do campo. A primeira ideia é a do Extesionismo, isto é, estender o 
conhecimento aos trabalhadores e trabalhadoras do campo como se eles fossem desprovidos 
de conhecimento, de história, de cultura, de saberes, etc. A segunda ideia vem do Ruralismo 
pedagógico, que está articulado com o Extesionismo: é a ideia das cartilhas para os alunos e 
alunas do campo numa perespectiva de um grande conhecimento restrito, ou seja, uma 
educação para adaptá-los a trabalharem como colonos, como pequenos agricultores, já que os 
filhos e filhas dos grandes proprietários latifundiários iam estudar na cidade do exterior” 
(Disponível em http://www.mst.gov.br/mst/paginaphp?cd=2477. Acesso em 10 de dez 2006). 
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O modelo da escola rural foi imposto através de políticas públicas 
dirigidas à produção agropecuária e a educação rural foi vinculada 
dentro de um sistema capitalista e de sociedade que se fundamenta 
na divisão do campo cidade, na expropriação da terra, dos meios de 
subsistência e dos instrumentos e saberes do trabalho, e na 
exploração da força de trabalho. (RIBEIRO, 2010, p. 196) 

 

Percebe-se o problema da escola rural na sua dimensão econômica, 

social e política. 

Também é importante considerar que a educação do campo ainda é 

um paradigma em discussão, e uma proposição política que começou a ser 

delineada a partir dos anos de 1990. Vem sendo construída em conjunto com 

movimentos sociais e especificamente pelos trabalhadores camponeses em 

uma luta que, ao mesmo tempo, implica a conquista da terra e da educação. 

Junto aos movimentos, a educação do campo reivindica escola básica do 

campo, de qualidade, com a inclusão de formação superior dos professores, 

pós-graduação em nível de especialização, portanto, com uma proposta bem 

diferente das políticas impostas pelas elites para a educação do meio rural. 

Essa reivindicação nasceu com a mobilização de movimentos sociais e 

comunidades camponesas com o intuito de conquistar uma política educacional 

com a ampliação das escolas para o homem do campo, de forma que sejam 

respeitadas suas experiências e identidades. É necessário ressaltar que a 

educação no campo tem sua origem nas lutas por educação nas áreas de 

reforma agrária, pois, além de denunciar o descaso com os povos do campo, 

ela surgiu para construir uma política que lhes dê alternativas para 

transformações, por isso se contrapõe à educação rural, que ficou desprovida 

de uma educação de qualidade e sem uma política social adequada, seguindo 

os interesses da elite econômica, e, consequentemente, valorizando a cultura 

dominante. “A especificidade da Educação de que trata a Educação do Campo 

é do campo, dos seus sujeitos e dos processos formadores em que estão 

socialmente envolvidos” (CALDART, 2007, p. 3). 

Atualmente, quando se trata de educação referente ao campo, é 

sempre afirmado no campo e do campo, tratando-se de uma educação dos e 

não para os sujeitos do campo. Uma educação construída pelos próprios 
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sujeitos do campo, a partir de suas vivências e dentro dos interesses e 

realidade do campo, feita através de políticas públicas mais pelos sujeitos do 

campo e mais precisamente uma educação que seja no campo e do campo.4  

Quando se fala em política pública, tem-se como objetivo incluir 

políticas de acesso à educação pública de qualidade para os povos do campo 

e, em se tratando do campo, enfoca algo real das lutas sociais, das 

reivindicações, das lutas por uma vida digna com justiça social. Nesse sentido, 

a educação constitui-se como emancipação para a transformação da realidade, 

respeitando as identidades. Tal educação ainda está para ser concretizada e 

conquistada de forma democrática. Educação, nessa concepção 

transformadora, é respeitar o trabalhador como protagonista da própria 

formação para seu projeto de vida. “A Educação do Campo é uma proposta 

que tem sido defendida pelos sujeitos sociais organizados como forma de 

garantir interesses culturais, econômicos e sociais da população trabalhadora 

no Campo” (SOUZA, 2006, p. 62). 

Daí o confronto da Educação do Campo com a Educação Rural, que 

sempre ficou amarrada à lógica do capital, dando prioridade à produtividade e à 

concepção de que o urbano impõe-se sobre o rural. “A educação rural tende a 

ser meramente uma projeção da educação urbana fora das cidades sem 

nenhuma tentativa de adequação às sociedades rurais” (PETTY; TOMBIM; 

VERA, 1981, p. 34). Assim, faz-se necessário compreender esta educação a 

partir da tentativa de superação da dualidade campo e cidade, pois campo e 

cidade não são antagônicos, e sim diferentes. 

 

Já a finalidade da escola do campo é a formação do 
trabalhador e da trabalhadora rural com competência para 
enfrentar os desafios da produção e da vida contemporânea 
[...]. Os movimentos sociais populares rurais do campo não 
querem hoje apenas uma escola de quatro séries inicias, mas 
exigem educação infantil, educação básica, educação 
profissional e ensino superior direcionados à produção familiar 
e à cultura dos povos do campo (RIBEIRO, 2010, p. 196).  

 

                                            
4 “NO: o povo tem direito de ser educado no lugar em que vive no espaço do campo. DO: o 
povo tem direito a uma educação pensada desde o seu lugar, e com a sua participação, 
vinculada a sua cultura e as suas necessidades humanas e sociais” (CALDART, 2002, p. 26). 
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Existe também uma diferença entre o currículo imposto à escola rural, 

e o currículo reivindicado pela escola básica do campo. No primeiro, os 

objetivos e a metodologia da escola rural estão direcionados para o homem 

produtor de mercadorias, enquanto para a escola básica do campo, que está 

sendo construída, são trabalhadas a memória de todas as lutas e as 

experiências de produção da vida, dos alimentos, da sociedade, que é um 

saber popular, mas elaborado pelo conhecimento científico, que não expulsa e 

subordina os agricultores. Na realidade, os movimentos “pensam a produção 

de conhecimento a partir das experiências com o conhecimento científico e 

tecnológico socialmente produzido” (Ibidem, p. 197). 

A educação do campo vai sendo construída em confronto com a 

educação a serviço das demandas de um determinado modelo de 

desenvolvimento do campo, denominado educação rural. Ela é emancipatória 

pelo fato de pensar as especificidades dos sujeitos nas relações sociais das 

quais estes fazem parte, tais como a educação, a cultura, o trabalho, além de 

ser pensada e trabalhada na tríade Campo – Política Pública – Educação.  

A educação do campo tratada como educação rural na 
legislação brasileira, tem um significado que incorpora os 
espaços da floresta, da pecuária, das minas e da agricultura. O 
campo, nesse sentido, mais do que um perímetro urbano é um 
campo de possibilidades que dinamizam a ligação dos seres 
humanos com a própria produção das condições de existência 
social e com as realizações da sociedade humana (ARROYO, 
CALDART, MOLINA, 2004, p. 176) 

 

Esta educação no momento que incorpora os espaços do campo 

afirma que o campo é lugar para o homem do campo se realizar com condições 

existênciais dignas e com uma educação com raízes da cultura camponesa, de 

um povo historicamente explorado, desenvolvendo-se em prol da justiça social 

e da dignidade. 
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1.1 História política da educação rural brasileira 

 

A situação histórica, sociocultural e econômica da população rural 

nasceu sob o signo da grande propriedade rural, o latifúndio, como primeira 

forma de organização rural que produziu desigualdade. O latifúndio se 

acumulou e persiste até hoje, dentro de um controle político sobre a terra e 

sobre as pessoas que nela vivem. Isso é resultante de um conturbado processo 

histórico, econômico, social e cultural, comprometido com vários interesses, 

considerando que a educação rural dominante existe desde a República, mas 

seus representantes não se interessam por promover políticas públicas 

destinadas aos trabalhadores rurais. A terra é vista como espaço de produção 

econômica a partir dos interesses do capital, excluindo os que não se inserem 

na lógica da produtividade que impõe lucro e aumento de produtividade.  

As relações sociais voltadas para o capital, que têm sua base no 

controle político sobre a terra e sobre as pessoas que nela vivem, produzem 

uma contradição social, que é a extrema pobreza dos trabalhadores rurais que 

lutam para construir uma Educação do Campo a serviço dos grupos sociais 

que procuram romper com o paradigma da educação rural, concebendo o 

campo como espaço de vida, de mudança e de fixação voltada para os 

interesses dos camponeses.  

Tivemos vários movimentos históricos na educação brasileira, o que, 

de certa forma, envolveu a educação do campo.  

Mesmo a República sob inspiração positivista / cientificista não 
procurou desenvolver uma política educacional destinada à 
escolarização rural, sofrendo esta ação desinteressada das 
lideranças. Dado o comprometimento dessas elites com a 
visão urbano-industrial que se cristalizou no país nas primeiras 
décadas do século, a concentração dos esforços políticos e 
administrativos ficou vinculada às expectativas metropolitanas 
de modo que a sociedade brasileira somente despertou para a 
educação rural por ocasião do forte movimento migratório 
interno dos anos 1910/20, quando um grande número de 
rurícolas deixou o campo em busca das áreas onde se iniciava 
um processo de industrialização mais amplo. (LEITE, 1999, p. 
28) 
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O avanço da indústria fez aumentar a migração para a zona urbana, 

momento em que surgiu o movimento chamado ruralismo pedagógico5, que 

preconizou uma escola rural voltada para os interesses e necessidades da 

região. Esse movimento era composto por fazendeiros que tinham como 

objetivo educar o homem do campo para que este aceitasse a situação de 

dominação e se fixasse no campo, mas sem uma proposta inovadora e sem 

despertar a consciência das condições de injustiça que pairavam na zona rural. 

Sem meios adequados para proporcionar uma vida digna, esse ruralismo teve 

a ilusão de querer equacionar o problema social por meio da escola. No 

entanto, não teve êxito, porque, naquele momento, a constituição de um 

sistema público de instrução pressionado pelo ruralismo pedagógico e a forma 

como seria a educação que tivesse como objetivo desenvolver uma ação 

educativa para as especificidades da cultura local não foram alcançados. A 

ideologia do ruralismo pedagógico era uma tentativa de fazer o homem do 

campo compreender os seus valores, a fim de prendê-lo à terra. Para tanto, 

eram necessários programas e currículos adequados ao meio físico e à cultura 

rural (PAIVA, 1973, p. 127), o que infelizmente não aconteceu, considerando 

que, no momento, não houve preocupação com a adaptação de programas e 

currículos que fossem desenvolvidos de acordo com realidade local. Leite 

(1999) aponta essa inadequação e a transformação exigida no modelo 

econômico agroexportador:  

O ruralismo no ensino permaneceu até a década de 1930, uma 
vez que a escolaridade mantinha-se vinculada à tradição 
colonial e distanciada das exigências econômicas do momento. 
Somente após os primeiros sintomas de uma transformação 
mais profunda no modelo econômico agroexportador é que a 
escolaridade tomaria posições mais arrojadas. (LEITE, 1999, p. 
29)  

 

No início do período republicano, as classes médias que ascendiam na 

zona urbana ainda não representavam numericamente um setor tão 

significativo como a partir do ano de 1930, visto que a população da época se 

concentrava na zona rural e a economia era fundada na agricultura. Na visão 

dominante desses donos de terras rurais, que ainda não utilizavam a educação 

                                            
5 Ruralismo Pedagógico: uma escola integrada às condições locais regionalistas, cujo objetivo 
maior era promover a fixação do homem do campo. (MAIA, 1982, p. 27) 
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do campo, eram apresentadas técnicas mais complexas para o cultivo e o 

plantio das monoculturas, onde a escola não tinha qualquer interesse. 

O ensino rural brasileiro vem construindo a sua história juntamente com 

a história da educação brasileira. A princípio, essa educação apresentava 

características próprias a partir do êxodo rural, que se iniciou em 1930 com a 

aceleração do movimento industrial nas cidades emergentes do país. Por outro 

lado, foi nesse período que esse ensino continuou à margem das políticas 

públicas educacionais nacionais. 

 

A educação rural nunca foi alvo de interesse dos governantes, 
ficando sempre relegada ao segundo ou terceiro plano, 
“apêndice” da educação urbana. Foi e é uma educação que se 
limita à transmissão dos conhecimentos já elaborados e 
levados aos alunos da zona rural com a mesma metodologia 
usada nas escolas da cidade. (BAPTISTA, 2003, p. 20-21) 

 

No ordenamento jurídico de 1923, a educação rural apareceu nos 

Anais do I Congresso de Agricultura do Nordeste como modelo de educação do 

patronato, uma forma de domesticar os povos do campo, objetivando conter o 

movimento migratório e elevar a produtividade do campo. Durante décadas, a 

educação rural foi relegada, chegando a aparecer nas constituições de uma 

forma não muito clara e com um tratamento diferenciado. Assim está 

confirmado em documentos oficiais. 

 

No Brasil todas as Constituições contemplam a educação 
escolar, merecendo especial destaque a abrangência do 
tratamento que foi dado a partir de 1934. Até então, em que 
pese o Brasil ter sido considerado um país de origem 
eminentemente agrária, a educação rural não foi sequer 
mencionada nos textos constitucionais de 1884 e 1891, 
evidenciando-se, de um lado, o descaso dos dirigentes com a 
educação do campo e, do outro, os resquícios de matrizes 
culturais, vinculadas a uma economia agrária no latifúndio e no 
trabalho escravo (BRASIL, 1988). 

 

Citamos como exemplo a Constituição de 1934, a qual aponta que a 

educação rural se constitui segundo o modelo de dominação da elite 

latifundiária e reforça a supremacia de ações governamentais que não 
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passavam de acordos/convênios firmados entre o governo brasileiro e 

organizações internacionais, cujas metodologias e experiências junto às 

populações rurais eram aceitas num complexo de relações de consenso e 

consentimentos sem reflexões críticas. 

De acordo com essa Constituição, era atribuída à União a 

responsabilidade pelo funcionamento do ensino nessas áreas, o qual, na 

realidade, não foi implantado. As Constituições de 1937 e 1946 mantiveram o 

modelo de educação rural e evidenciaram a passagem do poder da elite 

agrária para a elite industrial emergente. Já a Constituição de 1988 proclama a 

educação como um direito de todos e dever do Estado, dando perspectiva de 

construção de uma educação do campo. 

Podemos também destacar que em meio a vários programas do 

governo os movimentos sociais deram sua contribuição, principalmente o MEB 

(Movimento de Educação e Base) e a proposta de educação Paulo Freire, 

cujos objetivos eram contextualizar conteúdos e sua relevância na vivência dos 

sujeitos. O MEB e o método Paulo Freire defendiam uma inovação teórica 

metodológica e a difusão de ideias de que alfabetizar por alfabetizar se 

constitui em uma limitação. Defendiam que o sujeito do campo tem direito a 

uma educação criativa participativa e libertadora para proporcionar um 

engajamento na tomada de decisões, pensamento que revolucionou a prática 

educativa da época e ganhou inúmeros seguidores no país.  

O MEB e as ideias desenvolvidas por Paulo Freire defendiam a cultura 

popular e sua difusão, a promoção humana, a conscientização popular, por 

meio de uma educação problematizadora, por meio de uma ação pedagógica 

no sentido de uma escuta do universo do aluno, com um método que orientaria 

uma grande campanha nacional que não ocorreu no Brasil devido ao golpe 

militar que levou Paulo Freire ao exílio e intimidou as ações do MEB no Brasil.  

O MEB foi instituído pelo Decreto 50370/1961 e significou um marco na 

educação brasileira, contribuindo com os movimentos sociais na conquista da 

educação, como um direito que incentivou a classe de camponeses a lutar por 

outros direitos. Fez parte desse movimento a Igreja Católica, coordenada pela 

Conferência Nacional dos Bispos no Brasil (CNBB), o que representou mais um 

movimento de conscientização e politização das massas.   
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Em 1962, entra em vigor a LDB – Lei de Diretrizes e Bases – nº 

4.024/61, mais uma vez levando a educação do campo à deterioração. 

Essa lei, por outro lado, omitiu-se à escola do campo, por 
transferir os encargos e responsabilidades das escolas rurais 
às prefeituras, sendo que estas são, geralmente, desprovidas 
de recursos humanos e financeiros para sustentar um ensino 
rural de qualidade. Desta forma, com uma política nem 
centralizada, nem descentralizada. O sistema formal de 
educação rural sem condições mínimas de auto-sustentação 
entrou num processo de deterioração, submetendo-se 
totalmente aos interesses urbanos. (LEITE, 1999, p. 44) 

 

São muitas as omissões que podem ser percebidas até mesmo nas 

Leis de Diretrizes e Bases, como exemplo, a Lei 4.024 de dezembro de 1961, 

que, no momento em que tratou do ensino rural, não exprimiu uma grande 

preocupação com a diversidade desses povos, negando, assim, a diversidade 

no meio rural. 

Durante o golpe militar, a educação sofre novas reformulações com a 

promulgação da Lei nº 5.692/71, acentuando as divergências sociopolíticas 

existentes na escolaridade da população brasileira e consagrando o elitismo 

que sempre esteve presente no processo escolar nacional, desconsiderando a 

realidade do meio rural, já que não havia proposições direcionadas para 

políticas educacionais no meio rural. 

A Lei 5.692 de agosto de 1971, que fixa as diretrizes e bases para o 

ensino de 1º e 2º graus, dá outras providências a propósito da educação rural, 

não se observando nela a inclusão da população na condição de protagonista 

de um projeto social global (ARROYO, 2004, p. 195) e nem mesmo uma 

política em prol da população rural.  

Os anos de 1970 caracterizaram-se pelo discurso desenvolvimentista 

que acompanhou o milagre econômico. Esse discurso espalhou-se entre os 

educadores e passou a marcar as propostas de escolarização de mão de obra 

para ser ofertada ao mercado de trabalho. O produto do sistema escolar era 

apontado como inadequado para o desenvolvimento econômico da nação. 

Segundo as considerações de Kuenzer (1998), nesse período, a preocupação 
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com o aumento da produtividade apresenta a necessidade de melhor 

qualificação da mão de obra. 

A demanda pela escolaridade aumentou na década de 1960 e, das 

manifestações populares, surgem os projetos compensatórios no sentido de 

acalmar as tensões sociais, como vemos nestas considerações sobre o 

analfabetismo:  

Extrapolando a trilha da modernidade dos anos de 1970 e a 
ideologia do Milagre Brasileiro, o analfabetismo nessa década 
manifestou-se como uma dolorosa incurável chaga dentro da 
sociedade nacional. Daí o porquê das proposições do III PND 
(Plano Nacional de Desenvolvimento) para educação e 
posteriormente a ele o PSECD (Plano Setorial de Educação, 
Cultura e Desporto), que possibilitou suporte filosófico-
ideológico para projetos especiais do MEC como o Pronasec, 
Edurural e o Mobral. (LEITE, 1999, p.48- 49) 

 

Diante das manifestações contra o analfabetismo, o MEC (Ministério de 

Educação) criou projetos especiais de caráter compensatório, como o 

PRONASEC (Programa Nacional de Ações Socioeducativas e Culturais para o 

Meio Rural), EDURURAL (Educação Rural), que tinha como objetivo ampliar as 

condições de escolaridades dos nordestinos, e o MOBRAL (Movimento 

Brasileiro de Alfabetização),projeto criado pela Lei 5.379 de 15 de dezembro de 

1967, para erradicar o analfabetismo do país, com clientela formada por 

pessoas acima da idade escolar. Foi mais um programa que não deu resultado, 

devido ao fato de estar ligado à ideologia militar, que visava apenas à questão 

econômica e política. Assim, mais uma vez a população continuou analfabeta 

com uma compreensão limitada do seu mundo com instrumentos insuficientes 

para defender seus interesses sociais, políticos e econômicos. 

 

Ao promover programas do tipo Mobral ou definir como 
prioritária a Educação Rural, como construções de escolas em 
áreas rurais, treinamentos de professores, distribuição de 
material didático. Procuraram recuperar um espaço de 
barganha social que facilitasse a reprodução da dominação 
através das novas formas de legitimação. (GRZYBOWSKI, 
1986, p. 58) 
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O programa Mobral ficou distante de sua proposta e houve uma 

descrença em relação ao projeto que foi de caráter compensatório, demandou 

um alto custo e não teve condições políticas de sobrevivência, no sentido de 

suprir, de forma emergencial, a carência de homens e mulheres que foram 

privados do acesso à escola. 

Em 1990 foi criada a Fundação Educar, e em 1997, o Programa de 

Alfabetização Solidária, na Administração de Fernando Henrique Cardoso, uma 

parceria com Prefeituras Municipais, Instituições de Ensino Superior, Empresas 

e ONGs, com a meta de alfabetizar, em cinco meses, jovens e adultos da 

região Norte e Nordeste. 

Houve um momento em que a educação rural se tornou alvo de 

inúmeros programas oficiais do governo para o desenvolvimento social e 

econômico da sociedade, os quais infelizmente não tiveram sucesso. Barreto 

(1985) apresenta várias limitações das políticas sociais na área rural. 

 

O papel das políticas sociais no nordeste e em particular na 
área rural... tem mais objetivo de diminuir as tensões sociais 
geradas pela pobreza no campo, do que propriamente de 
enfrentar e resolver de modo satisfatório a questão do 
analfabetismo e o baixo nível de escolarização da região... 
(BARRETO 1985, p.149) 

 

A LDB 5.692/71, teoricamente, abriu espaço para a educação rural, 

que, pelo fato de ser restrita a seu próprio meio e não contar com recursos 

humanos e materiais satisfatórios, não consegue, muitas vezes, atingir os 

objetivos ditados pela legislação.  

Distanciada da realidade do campesinato brasileiro, a Lei nº 
5.692/71 não incorporou as exigências do processo escolar 
rural em suas orientações fundamentais, nem mesmo cogitou 
possíveis direcionamentos para uma política educacional 
destinada, exclusivamente, aos grupos campesinos. (LEITE, 
1999, p. 47)  

 

Com o processo da “abertura política”, o discurso educacional adquire 

uma feição de cunho social em que o papel da escola deveria ser o de 
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contribuir na redução das desigualdades sociais, voltando-se, 

preferencialmente, para a população de baixa renda. 

Reconhecendo ser o meio rural um dos maiores focos de pobreza, o 

MEC destaca, no III Plano Setorial de Educação, Cultura e Desporto 1980 – 

1985 (III PSECD), a educação no meio rural como prioridade, enfatizando que 

os serviços educacionais devem ser condizentes com as necessidades 

socioeconômicas locais, o referido plano marca as prioridades: 

 

Dadas as condições atuais da zona rural, particularmente em 
regiões economicamente mais desequilibradas, a 
universalização do 1º grau é meta ainda longínqua. De modo 
particular, a educação formal tem-se mostrado nem sempre ser 
o caminho mais eficaz, por conter rigidezes normativas que 
violentam o ambiente próprio da vida rural. Impõe-se, portanto, 
repensar a política de educação para essas áreas, 
especialmente no que se refere aos planos curriculares, à 
descentralização dos programas e à efetiva participação da 
clientela. Isto implica aproveitar todos os recursos locais e 
adequar os serviços educacionais às necessidades e 
possibilidades socioeconomicoculturais do meio rural. Assim 
sendo, espera-se poder oferecer vias educacionais mais 
convenientes à estratégia de sobrevivência das famílias 
pobres, fazendo igual era à prioridade nacional concebida à 
agricultura. (BRASIL, 1984. p. 15) 

 

Infelizmente, as desigualdades permanecem, pois ainda não temos 

uma divisão justa de terra para os agricultores que dela sobrevivem.  

A Lei 9.394/96 pode ser considerada um avanço, apesar de alguns 

entraves que tratam da oferta da educação básica para a educação rural:  

 

Art. 28 – Na oferta da educação básica para a população rural 
os sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias 
a sua adequação às peculiaridades da vida rural e de cada 
região. Especificamente:  

I – conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais 
necessidades e interesses dos alunos da zona rural; 

II – Organização escolar própria, incluindo a adequação do 
calendário escolar às fases do ciclo agrário e às condições 
climáticas; 

III – Adequação à natureza do trabalhador na zona rural.  
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Tal lei abre um maior espaço para a qualidade da educação do povo do 

campo e no momento abre espaço para a adaptação do calendário escolar ao 

período do plantio e da colheita.  

Essas propostas, porém, não condizem com a política governamental 

para a questão agrária no país. As grandes desigualdades sociais ainda 

permanecem, na medida em que não se efetive uma divisão justa da terra para 

os agricultores que dela sobrevivem.  

A luta por uma educação do campo com raízes na cultura do 

camponês, historicamente explorado, deve desenvolver-se em prol da justiça 

social e da dignidade coletiva. 

A questão agrária do país deve ser compreendida e aprofundada pelos 

educadores quando analisam a escola rural, a qual está politicamente 

relacionada com os determinantes econômicos e sociais da estrutura agrária. 

Tais determinantes não podem, pois, ser minimizados. Os fatores que dizem 

respeito às condições específicas de organização e funcionamento da escola 

rural não podem ser analisados isoladamente. “A educação rural não é definida 

como um fim em si mesmo, mas como instrumento para outros fins” (ARROYO, 

1982, p. 5). 

Nesse sentido, sabemos que a escola rural sempre esteve à mercê das 

ingerências do poder local, predominando a vontade das oligarquias rurais, que 

nem sempre tiveram interesse na difusão do ensino. Para Calazans: 

 

Os programas de educação rural não são expressos em 
propostas que se engendram tendo como pano de fundo 
discursos que devem referendar as diretrizes políticas da 
época a que se referem, e mais que isso, os interesses dos 
patrocinadores indiretos. Os discursos são capeados, 
geralmente, por uma retórica que carrega tons de aquecimento 
adequados às cores e ao clima do momento. (CALAZANS, 
1981, p. 189) 

 

A afirmação de Calazans, na década de 1980, nos leva a pensar que 

ainda não mudou a questão educacional para o povo do campo, principalmente 

quando ainda é trabalhada em formas de programas ou projetos, que, no geral, 
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consistem em poucos anos de execução e não têm continuidade. Tais 

programas ou projetos são tidos como uma indústria do analfabetismo. 

O conceito de Educação Rural esteve associado a uma educação 

precária, atrasada. Com pouca qualidade e poucos recursos, o espaço rural foi 

considerado por muito tempo como inferior, pois até os programas já vinham 

prontos, sem nenhum diálogo com os sujeitos da zona rural, com uma 

educação desigual, ou melhor, diferenciada das mudanças na educação da 

zona urbana. Estes programas eram sempre vinculados a um modelo 

importado da zona urbana, sobretudo com as exigências da industrialização, 

que veio substituir o modelo agroexportador. As políticas públicas, no que diz 

respeito à educação rural, foram assumidas por conveniência do sistema 

econômico e político, sem a preocupação real de atender o homem do campo. 

Fernandes e Molina (2004) referem-se a essas ações como “tímidos 

programas” para educação rural: 

 

Os tímidos programas que ocorreram no Brasil para a 
educação rural foram pensados e elaborados sem seus 
sujeitos, sem sua participação, mas prontos para eles [...]. A 
educação rural projeta em território alienado porque propõe, 
para os grupos sociais que vivem de trabalho da terra, um 
modelo de desenvolvimento que os expropria. (FERNANDES; 
MOLINA, 2004, p.61-62) 

 

Sempre houve preocupação em diminuir o analfabetismo, mas os 

programas voltados para a zona rural não conseguiram diminuir este índice, 

além de não conseguir desenvolver também as potencialidades da zona rural 

brasileira, que por várias décadas foi marginalizada, com uma educação que 

não despertou a consciência crítica, sendo apenas mantedora do status quo, 

ou preparou, em geral, analfabetos funcionais. “A ideia reprodutivista é manter 

o status quo. Uma das características da ideologia reprodutivista é manter as 

classes, garantindo que sempre haverá uma classe dominada e uma classe 

dominante.” (MARINHO, 2008, p.67). 

Percebe-se que a mentalidade reprodutivista, de acordo com Bourdieu 

(1995), estava presente ou sempre esteve nas propostas de educação de 

classe para a classe trabalhadora da zona rural brasileira. O importante não era 
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a formação do cidadão, mas da mão de obra, tornando-se assim o processo de 

ensino e aprendizagem reprodutivista, que contribui para a manutenção das 

estruturas sociais.  

O quadro da educação na zona rural ainda permanece deficitário com 

políticas públicas inadequadas. O conceito de rural em oposição ao urbano no 

Brasil teve, até a década de 1970, a diferença entre atrasado e moderno, que 

precisa ser superada, buscando-se o desvendamento dessas condições 

históricas responsáveis pela precarização da educação chamada rural, 

“movidas tantas vezes a barganhas políticas e a reprodução das poucas redes 

públicas de poder local e de articulações entre o poder central e os poderes 

locais”. (ARROYO, 2004, p. 9) 

 

 

1.2 Conquistas e desafios da educação do campo 

 

A história da educação do campo foi marcada pelo abandono do poder 

público, e em oposição a essa situação surgiram as iniciativas dos movimentos 

sociais, sindicais e populares para defender o meio rural. Com objetivos bem 

diferentes, os movimentos sociais lutam por uma educação destinada ao 

homem do campo, com condições adequadas, acesso à terra, sendo de 

fundamental importância que esse homem se torne capaz de conduzir o seu 

destino com uma educação de qualidade e não a educação que historicamente 

vem sendo oferecida às escolas do campo, com conteúdos fragmentados e 

despolitizados. Essas reivindicações dão origem a uma relação inevitável entre 

a educação do campo e a escola, entretanto, a educação do campo dos 

movimentos populares não estabelece teoria pedagógica exclusiva para as 

escolas do campo, e sim, combate a oposição histórica entre o campo e a 

cidade, na qual a educação na cidade é vista como superior à do campo. “A 

luta que se impõe na educação da classe trabalhadora não é apenas por um 

espaço para ler e escrever, mas por escolas e políticas públicas educacionais 

que contribuam para a emancipação dos sujeitos históricos do campo” 

(TAFFAREL, 2010, p. 160). 
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Historicamente, tratando-se de educação dos povos do campo, esse 

ensino ficou à margem das políticas públicas educacionais, visto que, somente 

nas duas últimas décadas, o MEC se dispôs a criar um espaço formal para 

acolher e coordenar as discussões em torno da elaboração de uma política 

nacional de educação do campo, já que ela traz em si perspectivas de 

desenvolvimento para uma importante parte da população brasileira.  

Um dos avanços com relação a políticas públicas foi a criação da 

SECAD/MEC, que se constituiu em um suporte de grande importância para os 

movimentos sociais, sindicais e educadores em geral que se inserem na luta 

por uma Educação do Campo adequada e de qualidade. Percebe-se que o 

campo não foi tomado dentro de suas especificidades e necessidades dos 

camponeses e camponesas, em suas múltiplas identidades, tais como, 

quilombolas, indígenas, sem terra, ribeirinhas, agricultores, familiares 

assentados, dentre outros. Neste sentido, não houve para o campo uma 

formulação de diretrizes políticas e pedagógicas específicas que garantissem 

uma proposta pedagógica de educação apropriada para essa realidade; 

tampouco houve investimento financeiro por parte do Estado que possibilitasse 

a institucionalização e manutenção de uma escola de qualidade em todos os 

níveis no campo. 

Além dos obstáculos supracitados, somam-se outros, quanto à oferta 

da escola do campo, à infraestrutura, à distribuição geográfica das escolas, 

porque na maioria dos estados os critérios que definiram durante muitos anos a 

política de oferta da educação foram político-eleitoreiros e não 

socioeducacionais. Enfim, não há interação entre o saber camponês e o 

conhecimento escolar sistematizado. Fernandes e Molina apontam que as 

propostas dominantes da educação rural têm como objetivo satisfazer às 

necessidades do capital investido no campo atualmente: 

Contudo, o que se pensou anteriormente em relação à 
educação dos indivíduos do campo foi a partir do paradigma do 
rural tradicional que é situado nos interesses do capital 
econômico do agronegócio. Excluindo saberes e práticas 
alternativas. (FERNANDES; MOLINA, 2004, p. 58) 
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A mudança sobre a educação do campo originou-se dos movimentos 

camponeses em contraponto à educação rural, e, a partir da 1ª Conferência 

Nacional por Uma Educação Básica do Campo, que mais tarde viria a se 

chamar Por uma Educação do Campo, realizada em 1998, criaram-se outros 

parâmetros com outra referência no que diz respeito à educação do campo e 

não mais educação rural. Na verdade, o campo precisa ter um projeto 

educativo de acordo com a realidade do homem e da mulher do campo, que 

não seja pautado somente na questão do ensino, mas também fundamentado 

nas práticas educativas desenvolvidas pelos movimentos sociais. 

            O conceito da Educação do Campo foi incorporado a partir dessa 

conferência, como resposta à falta de políticas públicas para a educação do 

campo e por concebê-la como rural, com concepções pedagógicas voltadas 

para o urbano, sem utilidade para os trabalhadores rurais. A Educação do 

Campo é um conceito em construção e um fenômeno exclusivamente brasileiro 

que está sendo construído a partir da realidade brasileira. 

Daí a necessidade de uma educação que cultive identidade, 

autoestima, valores, memórias, saberes e, acima de tudo, uma educação que 

projete movimentos participativos, relações e transformações, voltadas para os 

interesses e desenvolvimento sociocultural e econômico dos povos que 

habitam e trabalham no campo, atendendo a suas diferenças históricas e 

culturais. 

Do ponto de vista sociológico, sempre houve uma preocupação em 

analisar os processos resultantes dos conflitos sociais entre a cidade e o 

campo. Um dos interesses é diminuir as desigualdades sociais, usando como 

meio a educação, principalmente no que se refere ao problema do 

analfabetismo, pois, de acordo com o sistema econômico, ele existirá sempre, 

visto que é interesse da classe dominante manter essa situação, uma vez que 

a dominação se dá mais facilmente na medida em que a grande massa da 

população vai se alienando, e vai ficando à mercê do que acontece à sua volta. 

Tratando-se da educação do campo, a política educacional existente 

ainda é inadequada, já que a luta por uma educação do campo deve iniciar 

pela sensibilização e conscientização do poder público. Logo, um dos maiores 

desafios dos movimentos populares é reivindicar dos governos federal, 
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estadual e municipal que promovam e mantenham políticas educacionais de 

qualidade efetiva e relevante para as crianças e jovens que vivem nas zonas 

rurais, objetivando que eles e suas famílias se sintam incentivados a participar 

do processo de escolarização. Isto só será possível com uma escola que 

contribua com desenvolvimento social, econômico e cultural local, de forma que 

ela (a escola) venha a ter significância para os camponeses, até mesmo para 

quem ainda está fora dela, isto é, aqueles que reconhecem toda a luta dos 

movimentos sociais para conquistar esta escola para o campo com o seu papel 

na formação de novas gerações, conscientes de sua realidade de seres 

humanos com capacidade de assumir uma luta social que almeje outro modo 

de produção, outra forma de sociedade.  

A educação do campo, desde o final da década de 1990, luta por uma 

legalidade em contraposição à educação rural, que continua mantida sob o 

controle da elite latifundiária num espaço que tem uma escola que prepara para 

o desenvolvimento da agricultura e com uma educação pensada a partir do 

mundo urbano tratando o campo de modo pejorativo, como um espaço de 

atraso. “Justifica-se a luta dos povos do campo por políticas públicas que 

garantam o direito à educação, que seja no campo e do campo”. (CALDART, 

2002, p. 26). Ressalte-se que a educação do campo tem a concepção de lutar 

para conquistar a terra, ter melhores condições de vida para poder permanecer 

no campo, valorizando sua identidade e diversidade e visando à formação 

humana como direito. 

O povo tem direito de ser educado no lugar onde vive e tem direito a 

uma educação pensada com a sua participação, uma educação vinculada à 

sua cultura e às suas necessidades humanas e sociais. Nesse sentido, 

podemos destacar que uma das experiências significativas de educação do 

campo é o Pronera (Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária). 

Este Programa foi projetado pelos movimentos sociais com vista a construir e 

reivindicar políticas públicas para a educação do campo. Assim, o Pronera está 

sempre lutando, cobrando por uma educação no e do campo, além de ser 

referência no que diz respeito à chamada educação do campo, que tem como 

objetivo a escolarização dos povos do campo em todos os níveis. Outro 

objetivo do Pronera é a formação de Educadores do Campo, a qual tem como 
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objetivo atingir uma autonomia cultural, no sentido de sempre estimular o 

trabalhador do campo a produzir sua cultura. 

Portanto, quanto mais se afirma a especificidade da educação e da 

escola do campo, mais se torna urgente um pensamento educacional e uma 

cultura escolar e docente que se alimentem dessa dinâmica formadora. “E 

também se afirma a necessidade de equacionar a função social da educação 

em um projeto de inserção do campo, no conjunto da sociedade” (ARROYO, 

2004, p. 13). 

Percebe-se que os movimentos sociais lutam pela posse de terra e por 

melhores condições de vida para a população do campo em seus diferentes 

segmentos, que a educação e a escolarização têm sua função social para os 

povos do campo e que estes têm direito de pensar o mundo a partir de seu 

próprio lugar. Como argumenta Caldart: 

A educação do Campo tem se centrado na escola e luta para 
que a educação que oriente suas práticas se descentre da 
escola, não fique refém de sua lógica construtiva exatamente 
para ir bem além dela enquanto projeto educativo [...] se coloca 
em luta pelo acesso dos trabalhadores ao conhecimento 
produzido na sociedade e ao mesmo tempo problematiza, faz a 
crítica no modo de conhecimento dominante e à hierarquização 
epistemológica própria desta sociedade que deslegitima os 
protagonistas originários da Educação do Campo como 
produtores de conhecimento. (CALDART, 2009, p. 38) 

 

Existem dicotomias entre a escolarização das populações camponesas 

e a conjuntura rural, encontrando-se bases para um processo de negação da 

cidadania ao homem do campo, instituindo uma escolarização sem valor social, 

mas com instrumentos ideológicos dos grupos que se interessam pela exclusão 

sociopolítica desse segmento social. Isso se confirma pelas omissões nas 

Constituições Federais e leis educacionais no Brasil com relação às 

populações da zona rural, em especial, embora felizmente uma abertura tenha-

se institucionalizado e legitimado na Constituição Federal de 1988. 

O homem do campo se propôs a lutar contra o atraso do país, 

evidenciado pelo elevado índice de analfabetismo visto na zona rural. Essa 

visão de campo como lugar de atraso em relação à cidade deve ser superada e 
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compreendida como uma complementaridade: a cidade não vive sem o campo, 

já que um depende do outro. 

O espaço do campo é um campo de vida onde a escola é 
espaço essencial para o desenvolvimento humano. É um novo 
espaço dessa caminhada de quem acredita que o campo e a 
cidade se complementam e, por isso mesmo precisam ser 
compreendidos como espaços geográficos singulares e plurais, 
autônomos e interativos, com suas identidades culturais de 
organização diferenciados, que não podem ser pensados como 
relação de dependência eterna ou pela visão urbanoide e 
totalitária que prevê a intensificação da urbanização como país 
moderno. A modernização é ampla e inclui a todos e todas, do 
campo e da cidade. Um país moderno é aquele que em um 
campo constrói suas existências. (FERNANDES, 2002, p. 91-
92) 

 

Deve-se considerar, portanto, a importância de uma estratégia para a 

educação do campo, que trabalhe os problemas, a qualidade educacional para 

superação da evasão e repetência, as condições físicas e materiais disponíveis 

nas escolas, o entendimento dos níveis da educação (Ensino Infantil, 

Fundamental,  Médio e Superior) contando com uma política de educação do 

campo ampla e efetiva. É necessário renovar a formação profissional do 

docente, considerando que o campo tem uma cultura própria que difere em 

valores, concepções e práticas da cultura urbana. Para isso, os professores 

devem ter momentos de formação própria, a fim de aprender o que é educar 

para a vida do campo num mundo globalizado, compreendendo que, devido à 

globalização ser um fenômeno mundial, ela também afeta a vida no ambiente 

rural. Os professores do campo têm que entender que educar é a arte de 

humanizar, “a arte de fazer com que os que estão iniciando o aprendizado do 

ser humano o aprendam” (ARROYO, 2002, p. 24).  

De acordo com o texto da I Conferência Nacional por uma Educação 

Básica do Campo (apud ARROYO, 2004, p. 25): 

Utilizar-se-á a expressão campo, e não o mais a usual meio 
rural, com o objetivo de incluir no processo da conferência uma 
reflexão sobre o sentido atual do trabalho camponês e das 
lutas sociais e culturais dos grupos que hoje tentam garantir a 
sobrevivência deste trabalho. Mas quando se discute educação 
do campo se estará tratando a educação que se volta ao 
conjunto de trabalhadores e das trabalhadoras do campo, 
sejam os camponeses, incluindo quilombolas, sejam as nações 
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indígenas, sejam os diversos tipos de assalariados vinculados 
à vida e ao trabalho no meio rural. Embora com essa 
preocupação mais ampla, há uma preocupação especial com o 
resgate do conceito camponês.  

 

Atualmente, está havendo maior interesse dos movimentos sociais na 

luta pela educação do campo como política pública, por uma educação que lhe 

seja própria, que respeite o sujeito que ali habita sua cultura, seus valores, 

saberes, sua identidade, seus modos de organizar a família e o trabalho, seu 

modo de ser e de se formar como humanos, apontando que é preciso entender 

sua relação com a terra, suas formas de produção, sua sociabilidade e sua 

vida, já que formular políticas públicas educativas significa garantir o caráter 

popular dessas políticas e a sua articulação com um projeto de país e de 

campo. Percebe-se que os movimentos sociais tentam lançar e incentivar 

novas políticas públicas na tentativa de construir uma identidade própria das 

escolas do campo, que ficaram durante muito tempo sem a consciência dos 

direitos. Com isso, são necessárias políticas públicas para o meio rural, no 

sentido de pelo menos minimizar a exclusão desse homem do campo, dando 

direito à sua inclusão. A educação pode ser um fator de coesão, se levar em 

conta a diversidade dos indivíduos e dos grupos humanos, evitando assim 

tornar-se um fator de exclusão social (DELORS, 2012, p. 45). Essa educação 

deve estar voltada para os trabalhadores do campo, que são os camponeses, 

quilombolas e índios, para que esses povos possam construir a sua existência. 

Portanto, é preciso não só respeitar os valores do campo como lugar humano e 

de formação da identidade, como também o novo paradigma que está sendo 

construído, que identifica uma luta pelo direito de todos à educação, na qual se 

faz um diálogo entre seus diferentes sujeitos identificando a construção de um 

projeto educativo.  

Deve-se considerar que, durante décadas, a política pública para a 

educação do campo teve uma concepção inexpressiva, mas, atualmente, está 

sendo pensada segundo os princípios do paradigma da questão agrária, que 

vem sendo construída pelos movimentos camponeses a partir do princípio da 

autonomia dos territórios materiais e imateriais. Por outro lado, a educação 

rural está de acordo com os princípios do paradigma do capitalismo agrário e 
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vem sendo construída por diferentes instituições, as quais não consideram 

camponeses como protagonistas do processo, mas sim como subalternos aos 

interesses do capital.  

A Educação Rural não tem sido constituída a partir de um 
programa específico para o meio rural, mas como um arremedo 
da “escola urbana” como um espaço que nem habilita os filhos 
dos agricultores para dar continuidade às lides do país, nem os 
prepara para cumprir funções em empregos urbanos. 
(RIBEIRO, 2000, p. 7)  

 

Em face desses interesses antagônicos, é preciso assumir que projetos 

de educação do campo devem levar “seriamente em conta as resistências das 

classes populares” (FREIRE, 1995, p. 49), suas experiências, suas histórias e 

práticas sociais, se quisermos nos aproximar dos universos culturais das 

comunidades, considerando-se que a escola no campo brasileiro surge 

tardiamente e não é institucionalizada pelo Estado. 

 

O papel da escola vai além da transmissão exclusiva de 
conhecimentos arbitrariamente selecionados. Por intermédio de 
práticas particulares de ensino, valores, hábitos, atitudes e 
comportamentos são também socializados. (THERRIEN, 1993, 
p. 75) 

 

A multiplicidade de diversas experiências educativas foi construindo 

uma proposta pedagógica que contempla a identidade do campo, a 

heterogeneidade dos sujeitos sociais que vivem ou trabalham com o meio e 

com a possibilidade de uma implantação de políticas públicas e educacionais 

efetivas para o campo brasileiro, como forma de favorecer o desenvolvimento 

sustentável, contribuindo para reafirmar o campo como território legítimo de 

produção de existência humana, segundo os princípios da solidariedade e da 

justiça social. 

Portanto, é imprescindível pôr em prática as Diretrizes Nacionais da 

Educação Rural e a concretização das Diretrizes Estaduais, devendo-se 

considerar a necessidade de políticas que levem em conta a criação de um 

subsistema que busque dar maior eficiência ao campo, de acordo com o que 

estabelece a nova LDB nº 9.394 de 1996 e o Plano Nacional de Educação-
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PNE, uma vez que esses documentos contemplam algumas conquistas dos 

movimentos populares. 

A Lei de Diretrizes e Bases nº 9.394 /1996, em seu artigo 28, aponta 

encaminhamentos que possibilitam a adequação da educação às 

possibilidades do campo de cada região, no que se refere a conteúdos 

curriculares e metodologias, à organização escolar própria, incluindo a 

adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e a consideração 

das especificidades do rural. A própria Constituição Maranhense, em seu artigo 

218, § 1°, enfatiza esse aspecto. 

A Lei 10.172, de 9 de janeiro de 2001, aprovou o PNE  com objetivo de 

reduzir as desigualdades sociais e regionais no tocante ao acesso e à 

permanência com sucesso na educação pública, proporcionando a elevação do 

nível de escolaridade ao estabelecer o deslumbramento para a diversidade do 

campo. De acordo com o documento:  

 

[…] a oferta de ensino fundamental precisa chegar a todos os 
recantos do País e a ampliação da oferta das quatro séries 
iniciais regulares do ensino em substituição à classe isolada 
unidocente é meta a ser prosseguida, consideradas as 
peculiaridades regionais e a sazonalidade. (PNE, 2001, p.31) 

 

Entretanto, a prática educacional realizada nesses lugares tem 

evidenciado que isso não tem acontecido. A população do campo parece estar 

sendo alvo da política do desenvolvimento, influenciado pela cultura moderna 

presente nas sociedades urbanas, uma vez que essas populações não têm 

sido a preocupação do sistema educacional como realmente deve ser.  

Na verdade, a educação para a zona rural nunca teve um plano 

educacional próprio para sua realidade, bem diferente da educação do campo. 

A preocupação da educação do campo e do homem do campo vai além da 

escola, e defende uma educação que dê acesso à terra, à tecnologia e lhe 

proporcione meios adequados de vida. 

Nós precisamos pensar em uma educação que venha atender 
às necessidades básicas do educando e que tenha relação 
tanto com o seu meio imediato quanto com o mundo, pois 
aquele, mesmo no mais distante interior que se encontre, mais 
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cedo ou mais tarde, vai ser atingido pela sociedade mundial. A 
população rural não pode pensar que o seu mundo é somente 
aquele e que ela não o influencia e nem é influenciada por ele 
(MARINHO, 2008, p. 12).  

 

O autor enfatiza que a educação é necessária, mas que esta precisa 

ter relação com o seu meio, e que o homem do campo tem que estar 

conectado com seu mundo e com outros modos de vida, para poder conquistar 

a sua cidadania de forma mais ampla, melhorando assim o seu ambiente a sua 

vida.  

 

1.3 A Educação do Campo: realidade e perspectiva 

 

A educação do campo refere-se ao processo educacional desenvolvido 

em um espaço territorial, que, por suas características, não pode ser 

enquadrado como área urbana. 

Na agenda contemporânea dos movimentos sociais, a educação do 

campo tem como referência o MST, que luta, deseja e reivindica políticas 

públicas que garantam o direito à educação para a população do campo. Ela se 

dá principalmente nos assentamentos e é compreendida como estratégia de 

inclusão social para o desenvolvimento sustentável. Em meados de 1990, o 

MST inicia o movimento nacional por uma educação do campo em parceria 

com outros movimentos sociais como o Movimento de Pequenos Agricultores 

(MPA), o Movimento das Mulheres Trabalhadoras Rurais (MMTR), a Pastoral 

da Juventude Rural (PJR) e o Movimento de Atingidos por Barragens (MAB). A 

educação do campo é um dos grandes desafios educacionais do Brasil 

articulando-se com a questão agrária e com a reforma agrária. “Podemos 

salientar uma nova configuração, segundo a qual o campo já é visto com um 

novo olhar, ou seja, possibilitador de uma economia solidária sustentável e 

democratizadora das oportunidades de trabalho” (SILVA, 2002, p.18). 

Este novo olhar ocorreu porque o conceito de rural em oposição ao 

urbano teve até os anos 1970 sua expressão máxima, significando a diferença 

entre o atrasado e o moderno. 
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A educação do campo não deve ser vista apenas como ensino, mas 

também deve estar fundamentada na prática educativa desenvolvida nos 

movimentos sociais e nas organizações que atuam com educação e, 

principalmente, tornar efetiva a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

nº 9.394/96, no seu artigo 1º, que afirma:  

1º - A educação deve abranger os processos formativos que se 
desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, 
nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e 
organizações da sociedade civil e das manifestações culturais.  

 

Diante disso, a LDB afirma que os indivíduos podem ser educados e se 

tornar cidadãos na vida em família, no trabalho, na escola e nas organizações 

sociais por meio de sua cultura. 

Entendemos a educação como uma relação social, como experiência 

de convivência que não se esgota na escolarização. É um processo que se 

institui a partir da relação entre as pessoas, tratadas como sujeitos, com seus 

pares, a natureza e a sociedade em geral. Assim, a educação do campo é 

compreendida como qualquer ação educativa desenvolvida com os povos do 

campo, por meio de diferentes iniciativas:  

√ Educação formal – são aquelas iniciativas dirigidas à escolarização 

da população nos diferentes níveis de ensino: básico, infantil, fundamental, 

médio e profissional e superior, organizados pela rede pública, privada ou 

comunitária. 

√ Educação não formal – são aquelas iniciativas dirigidas para a 

organização comunitária produtiva, sindical, política, cultural, religiosa, 

geralmente organizadas pelos movimentos sociais, ONGs, pastorais, 

instituições de assistência técnica e pesquisa e outras entidades da sociedade 

civil. 

Essas duas dimensões da educação ao longo do tempo não dialogam 

entre si e nem se articularam para constituir uma proposta pedagógica 

coerente com o processo de emancipação dos povos do campo. Nem o 

governo, por intermédio do MEC, teve, ao longo dos anos, iniciativas com 

relação à educação escolar do campo, ficando as políticas educacionais nos 
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limites das diretrizes urbanas ou sob a forma de projetos e programas 

compensatórios e emergenciais. Mas isso mudou os movimentos sociais do 

campo, e as organizações não governamentais, que, por meio de uma prática e 

de uma intensa mobilização, mantiveram na pauta de debate da sociedade a 

perspectiva de uma nova identidade da educação do campo no contexto de um 

projeto para o país. E pensar um projeto de educação do campo pressupõe a 

sua sustentabilidade em termos econômicos, sociais, culturais e ambientais. 

A escola para o trabalhador do campo é um espaço possibilitador de 

democratização e efetivação do ensino tendo como princípio a socialização das 

vivências socioculturais, a construção de uma visão de mundo (diferente da 

imposta pelo capitalismo).  

A educação do campo nasce como mobilização/pressão de 
movimentos sociais por uma política educacional para as 
comunidades camponesas: nasceu da combinação de lutas 
dos Sem-Terra pela implantação de escolas públicas nas áreas 
de reforma agrária com as lutas de resistência de inúmeras 
organizações e comunidades camponesas para não perder 
suas escolas, suas experiências de educação, suas 
comunidades, seu território, sua identidade. A educação no 
campo nasceu tomando/precisando tomar posição no confronto 
de projeto de campo: contra a lógica do campo como lugar de 
negócio que expulsa as famílias, que não precisa de educação, 
nem de escolas porque precisam cada vez menos de gente, a 
afirmação da lógica da produção para a sustentação da vida 
em suas diferentes dimensões, necessidades formais. 
(CALDART, 2008, p. 71-72) 

 

Percebemos que a educação do campo não é só a educação escolar, 

pois está presente no movimento e na organização do povo, o que nos leva a 

afirmar que houve movimentos com o objetivo de envolver a educação do 

campo. Todavia, somente com a participação dos movimentos sociais que 

foram os grandes articuladores, deu-se início à construção de um paradigma 

de educação do campo a se contrapor ao paradigma da educação rural, que 

nasceu no final do século XX, por volta de 1997, com uma pressão dos 

movimentos por uma educação pública de qualidade e com a realização do 

Encontro Nacional de Educadores e Educadoras da Reforma Agrária (ENERA) 

no Campus da Universidade de Brasília, promovido pelo Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST), em parceria com a própria UnB, o 
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Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), a Organização das 

Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) e a Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).  

O processo de construção da Educação do Campo começa a 
ser construído com a 1ª Conferência Nacional “Por uma 
Educação Básica do Campo”, realizada em 1998. Com a 
realização da 2ª Conferência Nacional “Por uma Educação 
Básica do Campo”, em 2004, as experiências construídas pelos 
movimentos camponeses e organizações correlatas, 
especialmente, por meio do PRONERA (Programa Nacional na 
Reforma Agrária) redimensionaram a ideia e o conceito de 
Educação do Campo, interagindo com as outras dimensões da 
vida do campo. Esse processo aconteceu com a participação 
do MST, da Confederação Nacional dos Trabalhadores na 
Agricultura (CONTAG), da União Nacional das Escolas 
Famílias Agrícolas no Brasil (UNEFAB) e da Associação 
Regional das Casas Familiares Rurais (ARCAFAR) como 
protagonistas do desenvolvimento de projetos de educação em 
todos os níveis. (FERNANDES; MOLINA, 2004, p. 65-66) 

 

Essa conferência articulou novas alternativas e projetos para a 

superação das práticas pedagógicas tão discutidas no meio rural, dando base 

para o campo ter uma educação articulada ao desenvolvimento. 

Historicamente, o campo não foi tomado dentro de suas especialidades 

e necessidades dos camponeses e das camponesas em suas múltiplas 

identidades: quilombolas, indígenas, sem-terra, ribeirinhas, agricultores, 

familiares assentados, dentre outros. Nesse sentido, para o campo não houve 

formulação de diretrizes políticas e pedagógicas específicas que garantissem 

uma proposta pedagógica de educação apropriada para essa realidade; 

tampouco houve investimento financeiro na educação do campo por parte do 

Estado.  Essa nova proposta de educação do campo vem construindo uma 

ação educativa desenvolvida junto aos povos do campo, fundamentando-se 

nas práticas sociais constitutivas dessas populações: os seus conhecimentos, 

habilidades, valores, modo de ser e de produzir, de se relacionar com a terra, 

as suas formas de compartilhar a vida, de preferência dentro de um espaço de 

emancipação, de solidariedade e de luta pelo direito à terra, à educação, à 

saúde, ao lazer, entre outros.  
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Diante das omissões e do tratamento inadequado das necessidades 

educativas da população do campo nas políticas educacionais, o Conselho 

Nacional de Educação criou as Diretrizes Operacionais para a Educação 

Básica nas escolas do Campo, por meio dos movimentos sociais, conselhos 

estaduais e municipais e de educação, das Universidades, Instituições de 

Pesquisa, ONGs e outros setores comprometidos com políticas púbicas para a 

educação. Ocorreu uma grande conquista no momento em que o Presidente da 

Câmara da Educação Básica, tendo em vista o disposto na Lei nº. 10.172, de 9 

de janeiro de 2001, que aprova o Plano Nacional de Educação e no Parecer 

NN/CEB, 36/2001, aprovado em 4/12/2001, homologado pelo Ministério de 

Estado da Educação em 12 de março de 2002, CNE: Resolução CNE/CEB 

1/2002. Diário Oficial da União, Brasília, 9 de abril de 2002. Seção 1, p. 32 

(apud ARROYO; GALDART; MOLINA, 2004, p. 202), resolve: 

 

Art. 1º - A presente resolução institui as Diretrizes Operacionais 
para a Educação Básica nas escolas do campo a serem 
observadas nos projetos das instituições que integram os 
diversos sistemas de ensino. 

Art. 2º - Estas Diretrizes, com base na legislação educacional, 
constituem um conjunto de princípios e de procedimentos que 
visam adequar o projeto institucional das escolas do campo às 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, o 
Ensino Fundamental e Médio, a Educação de Jovens e 
Adultos, Educação Especial, a Educação Indígena, a Educação 
Profissional de Nível Técnico e a Formação de Professores em 
Nível Médio na modalidade Normal. 

Parágrafo Único – A identidade da escola do campo é definida 
pela sua vinculação às questões inerentes à sua realidade, 
ancorando-se na temporalidade e saberes próprios dos 
estudantes, na memória coletiva que sinaliza futuros, na rede 
de ciência e tecnologia disponível na sociedade e nos 
movimentos sociais em defesa de projetos que associam as 
soluções exigidas por essas questões à qualidade social da 
vida coletiva no país. 

[...] 

Art. 4º - O projeto institucional das escolas do campo, 
expressão do trabalho compartilhado de todos os setores 
comprometidos com a universalização da educação escolar 
com qualidade social, construir-se-á num espaço público de 
investigação e articulação de experiências e estudos 
direcionados para o mundo do trabalho, bem como para o 
desenvolvimento social, economicamente justo e 
ecologicamente sustentável. 
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[...] 

Art. 6º - O Poder Público, no cumprimento das suas 
responsabilidades com o atendimento escolar e à luz da diretriz 
legal do regime de colaboração entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, proporcionará a Educação 
Infantil e Ensino Fundamental nas comunidades rurais, 
inclusive para aqueles que não o concluíram na idade prevista, 
cabendo em especial aos Estados garantir as condições 
necessárias para o acesso ao Ensino Médio e à Educação 
Profissional de Nível Técnico.  

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 
flexibilidade da organização do calendário escolar, 
salvaguardando, nos diversos espaços pedagógicos e tempos 
de aprendizagem, os princípios da política da igualdade. 

[...] 

Art. 13 – Os sistemas de ensino, além dos princípios e 
diretrizes que orientam a Educação Básica no país, 
observarão, no processo de normatização complementar da 
formação de professores para o exercício da docência nas 
escolas do campo, os seguintes componentes: 

I – estudos a respeito da diversidade e o efetivo protagonismo 
das crianças, dos jovens e dos adultos do campo na 
construção da qualidade social da vida individual e coletiva, da 
região, do país e do mundo; 

II – propostas pedagógicas que valorizem, na organização do 
ensino, a diversidade cultural e os processos de interação e 
transformação do campo, a gestão democrática, o acesso ao 
avanço científico e tecnológico e respectivas contribuições para 
a melhoria das condições de vida e a felicidade aos princípios 
éticos que norteiam a convivência solidária e colaborativa nas 
sociedades democráticas.  

 

Este parecer tem 16 artigos e foi decorrente do art. 28 da LDB 1996, 

que propõe medidas de adequação da escola à vida do campo e representa 

um avanço real para a educação básica do campo, sendo considerados os 

artigos mencionados na Resolução, os quais instituem as Diretrizes 

Operacionais da Educação Básica para as Escolas do Campo. 

Essas diretrizes constituem um conjunto de princípios e procedimentos 

que buscam adaptar o projeto institucional das escolas do campo às Diretrizes 

Curriculares Nacionais para Educação Infantil, o Ensino Médio, a Educação de 

Jovens e Adultos, a Educação Especial, a Educação Indígena, a Educação 

Profissional de Nível Técnico e a Formação de Professores. O projeto 



60 
 

institucional das escolas do campo foi construído como espaço público de 

articulação de experiências e estudos direcionados para o mundo do trabalho e 

para o desenvolvimento social justo e sustentável. (CORDÃO, 2002). 

Essa definição de escola do campo exige a formatação de currículos, 

metodologias e formas de gestão que atendam às demandas e às 

especificidades históricas de educação dos diferentes povos e contextos do 

campo. 

A aprovação das Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas 

Escolas do Campo foi uma grande conquista para a educação do campo, pois, 

em conformidade com a LDB, 1996, essas diretrizes preconizam a garantia ao 

respeito à diversidade do campo em todos os aspectos. Foi a primeira 

legislação específica que se constituiu para a Educação do Campo. 

Essa Resolução consolidou um marco importante para a história da 

educação brasileira e, em especial, para a educação do campo. Mas ainda 

existe uma lentidão que faz com que as políticas de direito não alcancem 

proporções significativas e se efetivem concretamente na escola do campo de 

toda a sociedade brasileira. 

As Diretrizes configuraram mais um avanço voltado para os interesses 

do homem do campo, pois há necessidade de políticas que se preocupem com 

a ampliação do direito à educação e à escolarização no campo, ou seja, uma 

escola pública e pedagogicamente vinculada à história, à cultura e às causas 

sociais e humanas dos sujeitos do campo. Na realidade, as escolas não devem 

perder suas características, mas devem estar relacionadas com questões 

ambientais, estabelecendo a interface entre a educação e a produção, 

cultivando os valores sociais, que devem ser contextualizados em função do 

cotidiano do campo, valorizando, em suas devidas proporções, a cultura 

familiar, que é própria da sociedade do campo, porém, com a compreensão 

dessa realidade nos determinantes da sociedade capitalista atual.  

O homem do campo deve ter uma escola que fale do rural com 

dignidade, relatando suas glórias passadas, sua influência presente e sua 

participação na construção do futuro. Na verdade, a escola deve estar 
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vinculada ao mundo da produção, à luta pela terra, ao projeto popular de 

desenvolvimento do campo. 

 

A educação como um processo mais amplo, que envolve a família, os 
grupos sociais, o mundo do trabalho e todo o conjunto de relações 
sociais, preparando a pessoa para a vida, envolve também a 
compreensão de que a escola é o seu complemento necessário e não 
se limita a ser uma agência de transferência de conhecimento, ou 
seja, é fator necessário mas não suficiente no processo de tornar a  
pessoa produtiva, útil a si mesma e à sociedade (WERTHEIN, 1981, 
p. 331).  

 

Com a realização da II Conferência, houve a adesão de outros 

movimentos sociais, ONGs e outros ao movimento de educação do campo, que 

se estabelece de 1998 a 2004, entre eles a CONTAG e os centros familiares de 

formação por alternância, que não participaram efetivamente da I Conferência 

de 1998. 

Essa II Conferência de 2004 foi mais outro grande avanço com relação 

à educação do campo. Além das reivindicações para a educação básica, ou 

seja, o Ensino Fundamental e Médio, que venha respeitar a diversidade e a 

identidade do universo camponês, a Conferência aponta também para a 

necessidade de políticas públicas de educação superior destinadas a 

educadores e educadoras, bem como a formação de profissionais como 

agrônomos, técnicos em agropecuária, zootecnistas, profissionais ligados ao 

desenvolvimento sustentável e ao estudo de agroecologia familiar e 

camponesa. 

Essa II Conferência de 2004 apresenta uma declaração com aspectos 

metodológicos interessantes, abordando quem somos nós e de onde viemos, 

além de fazer um levantamento histórico da educação do campo. Depois, 

apresenta o que defendem os trabalhadores do campo e qual a sua luta. Na 

declaração final desta Conferência é explicitado o objetivo da luta dos 

trabalhadores do campo: 

Lutamos por um projeto de sociedade que seja justo, 
democrático e igualitário, que contemple um projeto de 
desenvolvimento sustentável do campo, que se contraponha ao 
latifúndio e ao agronegócio. [...] Lutamos por um projeto de 
desenvolvimento do campo onde a educação desempenhe um 
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papel estratégico no processo de sua construção e 
implementação (BRASIL, 2004).  

 

É necessário que haja mudanças que possam garantir uma 

transformação social para gerar condições de vida com dignidade e que seja 

significante a identidade do homem do campo. A II Conferência foi mais uma 

conquista dos povos do campo que deu ênfase maior à terra, à agricultura 

familiar, ao trabalho, se contrapondo ao agronegócio6, iniciando assim a 

construção de sujeitos coletivos e a valorização da luta pelo direito à educação 

dentro de um âmbito maior. A partir deste momento, a educação passa a ser 

assumida como política pública que faz parte de uma agenda com diálogo 

entre o Estado e os movimentos sociais do campo, não aceitando as políticas 

de manutenção das escolas rurais, que por muito tempo vigoraram. Essa 

conferência demonstrou que o campo está em movimento, que há um 

movimento pedagógico elaborado pelos sujeitos do campo e os povos do 

campo reivindicam uma educação de acordo com a realidade campesina, não 

aceitando mais políticas públicas de educação impostas pelo governo. Neste 

encontro, saiu a declaração final que faz a denúncia dos problemas da 

educação do campo, a qual reivindica um projeto de desenvolvimento 

sustentável do campo, como também defende uma educação para fortalecer 

um projeto de agricultura familiar camponesa, apresentando o campo como 

lugar de vida, cultura, moradia, lazer e que acima de tudo seja respeitada a 

especificidade social, étnica, cultural, ambiental dos seus sujeitos. 

Nesta conferência também foi reivindicada a ampliação de acesso da 

população do campo ao nível superior, que no Maranhão se efetivou em 2009, 

com os cursos do Pronera e Procampo. 

Pode-se perceber que a realização das duas Conferências contribuiu 

para que houvesse um maior interesse das universidades e centros de 

pesquisas, no sentido de compreender toda a problemática da educação do 

                                            
6 O Agronegócio foi construído com o objetivo de renovar a imagem da agricultura capitalista, 
visando a sua modernização, e fortalecendo a exclusão na medida em que concentra, além da 
terra, a tecnologia de produção e as políticas de desenvolvimento. Nega a agricultura familiar e 
a identidade histórica, cultural e social que a fundamenta. 
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campo, aumentando o número de pesquisadores que se empenham em 

estudos desse fenômeno social.  

Outro avanço aconteceu quando a Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD) do Ministério da Educação 

(MEC), criada em 2004 – passando, em 2011, a se chamar SECADI 

(Secretaria de Educação Continuada Alfabetização Diversidade e Inclusão) –, 

com apoio dos movimentos sociais e de universidades públicas, assumiu uma 

política de educação do campo, fortalecendo o novo paradigma em construção, 

que preconiza a superação do antagonismo entre a cidade e o campo, os quais 

passam a ser vistos como complementares e de igual valor. Isso porque o 

SECADI tem dentro de sua estrutura a Coordenação Geral de Educação do 

Campo, que coordena o movimento nacional de construção de políticas 

educacionais do campo. Com isso, a Educação do Campo vem se instituindo 

como área própria de conhecimento, desconstruindo, assim, a visão que 

permaneceu por muito tempo de que o campo era lugar de atraso. Esse 

documento do MEC/SECAD assim preconiza: 

A necessidade de mudança do paradigma da educação rural 
para o da educação do campo se dá não só pela análise crítica 
da escola rural como também das propostas 
desenvolvimentistas para o campo, em geral centradas no 
agronegócio e na exploração indiscriminada dos recursos 
naturais. Os conceitos relacionados à sustentabilidade e à 
diversidade complementam a educação do campo ao 
preconizarem novas relações entre as pessoas e a natureza e 
entre seres humanos e os demais seres dos ecossistemas. 
Levam em conta a sustentabilidade ambiental, agrícola, 
agrária, econômica, social, política e cultural, bem como a 
equidade de gênero, étnico-racial, intergeracional e a 
diversidade sexual. (BRASIL, 2007, p. 13) 

 

Na verdade, o campo necessita de políticas de caráter afirmativo para 

que possa ter uma mudança com direitos sociais garantidos e assumidos como 

dever do Estado, com uma educação desenvolvida junto aos povos do campo, 

incorporando-os aos seus espaços, respeitando suas práticas sociais, 

habilidades, sentimentos, modo de ser e de produzir, de se relacionar com a 

terra e formas de compartilhar a vida, dando importância ao que diz respeito à 

formação dos sujeitos e ao desenvolvimento do espaço campo. Uma política 
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pública para o campo no sentido de respeitar todas as formas e modalidades 

de educação: 

A educação do campo que tem sido tratada como educação 
rural na legislação brasileira, tem um significado que incorpora 
os espaços da floresta, da pecuária, das minas e da 
agricultura, mas os ultrapassa ao acolher em si os espaços 
pesqueiros, caiçaras, ribeirinhos e extrativistas. O campo nesse 
sentido, mais do que um perímetro não urbano, é um campo de 
possibilidades que dinamizam a ligação dos seres humanos 
com a própria produção das condições da existência social e 
com as realizações da sociedade humana. (ARROYO; 
CALDART; MOLINA, 2004, p. 176) 

 

Esta educação deve ser trabalhada na perspectiva de contribuir para a 

construção de políticas públicas, garantindo a democratização do espaço rural, 

aliada a estratégias que busquem o desenvolvimento humano. 

 

1.4 Educação Rural e Educação do Campo no Maranhão  

 

No Maranhão, na década de 1960, a maior parte da população residia 

na zona rural, cuja economia estava vinculada ao setor primário. A estrutura 

produtiva gerou, através de séculos, uma sociedade que dispensava a ajuda da 

escola, uma vez que a mão de obra necessária ao desenvolvimento das 

atividades econômicas poderia ser suprida por pessoas analfabetas. Por essa 

razão, não havia preocupação de se criar uma demanda efetiva de educação 

escolar da classe dominada. 

As oportunidades de frequentar uma escola eram limitadas, já que era 

o latifundiário quem decidia se poderia haver ou não uma escola no povoado, 

quem frequentaria e até quem seria o professor. Além disso, os programas do 

governo federal eram ações isoladas e inexpressivas, em virtude de mais da 

metade da população maranhense daquela época ser composta de 

analfabetos.  

Com as reivindicações dos movimentos sociais, a educação para o 

homem do campo teve uma mudança, e surgem alguns projetos, entre os 
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quais, o Programa Nacional de Reforma Agrária (Pronera)7, que muito contribui 

para diminuir o analfabetismo no Maranhão, com escolas que deram certo, 

principalmente nos assentamentos8, para a faixa etária a partir de 14 anos de 

idade. O Pronera foi executado no Maranhão por duas universidades: 

Universidade Estadual do Maranhão e Universidade Federal, fruto da luta dos 

povos do campo e por meio de mobilizações dos movimentos sociais. Essas 

universidades desenvolveram os programas em forma de projetos nos anos de 

1999 a 2009, com cursos de Alfabetização, Fundamental e Ensino Médio. A 

partir de 2009 a UFMA desenvolve projetos em nível superior. 

Outro programa desenvolvido no Maranhão foi a Alfabetização 

Solidária9, direcionado a crianças a partir de 10 anos de idade. Tivemos 

também o Brasil Alfabetizado, iniciado em 2003 com o objetivo de alfabetizar 

jovens, adultos e idosos em todo o território nacional, no qual o Maranhão se 

engajou para executar esses programas que atuam de uma forma 

compensatória ao “atribuir à educação de jovens e adultos a mera função de 

reposição de escolaridade não realizada na infância ou adolescência” 

(PIERRO; ANDRADE, 2004, p. 14). 

No Estado do Maranhão, no que diz respeito à educação rural, o 

homem do campo, em certos municípios, ainda não tem uma escola de 

educação de acordo com sua realidade. A possibilidade de escolarização 

oferecida para os povos do campo deixa a desejar, na medida em que 

apresenta uma estrutura pouco satisfatória, insuficiente, tanto no que concerne 

à questão material quanto ao ensino e aprendizagem.  

Atualmente, segundo o censo de 2010, a taxa de analfabetismo no 

Maranhão das pessoas de 10 a 14 anos de idade é de 95%, e das pessoas de 

15 anos ou mais, é de 20,9%. Os indicadores mencionados resultam da 

                                            
7 No Maranhão a realização do programa foi no período de 1999 a 2009, com alfabetização, 
Ensino Fundamental, Ensino Médio e Técnico. Na UFMA, atualmente, está sendo desenvolvido 
o Ensino Superior. No IFMA (Instituto Federal do Maranhão), acontecem os projetos de 
Técnico Agropecuário e Técnico de Nível Médio em Agroecologia. 
8 Identifica uma área de terra no âmbito dos processos de Reforma Agrária e também um 
espaço heterogêneo de grupos sociais constituídos por famílias camponesas que ganham a 
vida depois de desapropriado ou adquirido pelos governos Federal e/ou Estaduais com o fim 
de cumprir a disposições constitucionais e legais relativas à Reforma Agrária.  
9 Iniciado em 1997 pelo Ministério da Educação através de parcerias com a sociedade civil. 
Atendia os municípios do Norte e Nordeste com os maiores índices de analfabetismo; a partir 
de 1999 estendeu-se para os grandes centros como São Paulo e Rio de Janeiro.  
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precariedade e do desamparo histórico a que a população do campo vem 

sendo submetida e que se reflete nos altos índices de analfabetismo e nos 

baixos níveis de escolaridade. 

Contudo, apesar de existir uma proposta voltada para a educação do 

campo, nem todas as escolas rurais do município e seus professores trabalham 

com a proposta de uma educação mais crítica, que valorize a identidade do 

homem do campo para sua permanência no campo. O Maranhão buscou 

alternativa para reverter o quadro, que, segundo a avaliação do Sistema de 

Avaliação de Educação Básica (SAEB), se encontrava abaixo da média 

nacional. Entretanto, a Secretaria de Educação buscou o programa da Escola 

Ativa, se destinou às escolas com classes multisseriadas, estabelecido como 

política educacional para essas classes com o propósito de oferecer uma 

educação de qualidade. Segundo a secretária de Educação, foi uma tentativa 

de solucionar os problemas das classes multisseriadas na zona rural do Estado 

do Maranhão. Com a pretensão de aumentar o nível de aprendizagem dos 

educandos e com objetivo de melhorar o rendimento de classes multisseriadas 

rurais, o programa foi desenvolvido em 27 municípios do Maranhão.  

Percebe-se que, apesar de não ser uma política adequada, estes 

programas servem pelo menos para minimizar os problemas educacionais do 

campo no Maranhão. Todavia, não podemos generalizar sobre o problema 

educacional no Estado, pois, diante de pesquisas realizadas para conclusão do 

meu mestrado, pude observar escolas que tiveram e têm uma educação 

diferenciada de certos municípios, já que a educação é no e do campo. Essas 

escolas estão situadas no povoado de Brejinho, município de Bacabal, com 

estruturas físicas adequadas, com mais de 50% dos professores com nível 

superior e outros cursando. A escola foi conquistada por meio de lutas da 

comunidade, fato que contribui para a satisfação de pais e alunos, em virtude 

de uma proposição afirmativa.  

Além dessas escolas, esse povoado tem também escolarização de 

nível médio, onde o aluno é tratado como ser humano que busca se formar 

para a vida, bem como se desenvolver num processo de diálogo, na tentativa 

de formar sua consciência crítica e ter um espaço de alegria, valorizando os 
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profissionais da Educação, procurando superar os problemas básicos, como a 

alfabetização e a própria capacitação dos professores. 

Podemos perceber que essa escola já fez a superação da educação 

rural para a educação do campo, no sentido de priorizar o homem do campo 

como sujeito que possa fazer parte da construção de suas propostas, com a 

efetivação dos seus direitos. 

De acordo com a supervisão, em pesquisa realizada na Secretaria de 

Educação do Maranhão na questão do campo, o Estado tem intenção de 

garantir a universalização e a melhoria de qualidade do Ensino Fundamental 

nas áreas rurais e expandir o Ensino Médio, que no campo do Maranhão ainda 

tem número reduzido. A supervisão do campo articula e integra ações e 

parcerias com diversas instituições governamentais, movimentos sociais e 

sindicais de trabalhadores que atuam no campo, no sentido de promover o 

desenvolvimento sustentável para atender a população do campo maranhense, 

tendo como princípios uma educação que respeite a diversidade étnica cultural 

desses povos para fortalecer a identidade. 

Atualmente, na zona rural do Maranhão, existem alguns programas que 

funcionam, como exemplo, o EJA – Educação de Jovens e Adultos, com um 

público de 15 anos (Ensino Fundamental) e 18 anos (Ensino Médio), adultos, 

idosos, pessoas com deficiência, buscando minimizar o analfabetismo, pois, de 

acordo com dados do IBGE, divulgados em junho de 2011, de 2001 a 2010, o 

analfabetismo no Maranhão foi reduzido de 26,6%, para 19,31%. No entanto, o 

Estado ainda possui cerca de 1 milhão de analfabetos.  

No que se refere à realidade educacional, são muitos os desafios a 

serem enfrentados, e esses apontam a necessidade de refletir sobre a 

qualidade da educação oferecida neste Estado, principalmente quanto à 

realidade da população que vive na zona rural, sobretudo a população em 

idade escolar. Pelas próprias contingências de seu habitat, o aluno estuda em 

classes multisseriadas, modalidade predominante de oferta do primeiro 

segmento do Ensino Fundamental no campo. 

No que diz respeito à educação em nível superior, houve um avanço de 

acordo com o Parecer nº 36/2001 e Resolução nº 1/2002 do Conselho Nacional 
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de Educação, que deu ênfase à educação do campo, desde a educação infantil 

à educação superior. Essa legislação deu embasamento para as reivindicações 

dos movimentos sociais que articularam uma parceria com MST e 

universidades para a criação de cursos de graduação de formação de 

educadores, que atualmente envolve instituições de ensino e estados, incluindo 

o Estado do Maranhão, que já tem duas turmas em execução desde 2010, com 

curso de Licenciatura em Pedagogia da Terra (Pronera/UFMA/MST/ASSEMA), 

e outras duas turmas que iniciaram em 2011. MST / ASSEMA / ACONERUQ, 

que funciona no Campus de Bacabal. Temos também o programa de apoio à 

formação superior em Licenciatura em Educação do Campo (Procampo), 

criado pelo MEC/SECAD em 2008, que atualmente está funcionando em São 

Luís (MA), com duas turmas para essa Licenciatura com duas áreas de 

habilitação: Ciências Agrárias e Ciências da Natureza e Matemática. Tais 

turmas iniciaram esse curso em 2009, com a pretensão de concluí-lo em 2012, 

mas, será concluído em 2014. O Pronera desenvolve o curso com avanços e 

retrocessos, com tempo previsto para dezembro de 2014, desconsiderando os 

dois anos de luta para liberação de recursos que interrompeu as etapas. O 

Pronera desenvolve os cursos de Licenciatura, com avanços e retrocessos com 

tempo previsto para terminar em dezembro de 2014, não considerando que 

durante o percurso dos cursos os recursos são cortados ou impedidos pela 

burocracia do Estado Capitalista. 
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Capítulo 2 

CONTEXTO DESCRITIVO DO PRONERA E PROCAMPO  

 

 

Para viabilizar a Educação do Campo foi instituído o PRONERA em 

abril de 1998, por meio da Portaria Nº 10/98, publicada pelo Ministério 

Extraordinário da Política Fundiária. No ano de 2001, o programa foi 

incorporado ao INCRA. O PRONERA destina-se a agricultores assentados do 

INCRA, do MST e outros movimentos sociais do campo, para instituir política 

pública de Educação no Campo no âmbito do Estado brasileiro. Abrange todo o 

território nacional e investiu historicamente no campo da educação básica e 

recentemente no nível superior.  

O programa foi criado por meio de projetos, com a participação dos 

movimentos sociais e sindicais de trabalhadores e trabalhadoras rurais, 

instituição de pesquisa, governos estaduais e municipais. “Colocou em 

evidência a precariedade da educação rural, apresentando, ao mesmo tempo, 

um caminho através da Educação do Campo” (ROCHA, 2011). 

Os projetos do Pronera devem conter ações básicas que são 

alfabetizar, e escolarizar jovens e adultos nos dois segmentos do ensino 

fundamental. E também capacitar e escolarizar educadores e educadoras no 

Ensino Fundamental para poder atuar como multiplicadores nas áreas de 

Reforma Agrária. Há também a escolarização dos coordenadores dos 

assentamentos que atuam como agentes sociais multiplicadores e 

organizadores de atividades educativas. 

A participação dos movimentos sociais na elaboração do Programa 

trouxe contribuições para o Estado que infelizmente vinha menosprezando as 

demandas e as especificidades educacionais do campo. 

Os integrantes do governo, as universidades e movimentos sociais 

tiveram objetivos de desenvolver projetos em educação de jovens e adultos, 

formação continuada e escolarização (médio e superior) para educadores do 

Ensino Fundamental, formação técnico profissional com ênfase em produção, 
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administração rural e em produção de materiais didático- pedagógicos a partir 

das demandas, por carência de publicações específicas para área rural. 

Um dos objetivos do PRONERA é ser desenvolvido em áreas de 

reforma agrária, com o objetivo de fortalecer o meio rural nas dimensões 

econômicas sociais, ambientais, políticas, culturais e etnias, envolvendo uma 

população composta, em sua maioria, por negros quilombolas, caboclos, índios 

e ribeirinhos, fortalecendo a educação com projetos educativos, com 

metodologias voltadas para especificidade dos educadores do campo, 

pensando a educação com direito ao acesso à terra, com política de crédito, 

assistência técnica e desenvolvimento sustentável. 

“O programa visava proporcionar a milhares de jovens e adultos, 

trabalhadores e trabalhadoras das áreas de reforma agrária, o direito de 

alfabetizar-se e de continuar os estudos em diferentes níveis de ensino” 

(BRASIL, 2004, p. 11).  

Ressalta que o Pronera foi motivado pelos altos índices de 

analfabetismo nas áreas de assentamentos de reforma agrária, pois no censo 

da Reforma Agrária de 1996, indicou áreas no Norte e Nordeste com mais de 

60% de analfabetos. 

O Pronera se desenvolve por meio de uma gestão participativa com 

parcerias para construção dos cursos que atendam o público do Programa que 

são os movimentos sociais e sindicais do campo, as instituições de ensino 

públicas e privadas sem fins lucrativos e os governos estaduais e municipais.  

Este programa tornou-se um relevante instrumento de democratização 

do conhecimento formal em todos os níveis de ensino. Iniciou com cursos de 

alfabetização e Ensino Fundamental, tendo como proposta enfrentar o desafio 

da alfabetização e a elevação dos níveis de escolaridade dos povos das áreas 

de reforma agrária, excluídos desse direito na idade apropriada para estar na 

escola. Depois foram desenvolvidos outros projetos tais como escolarização de 

monitores alfabetizadores, que atuavam como educadores dos assentamentos, 

curso normal de Nível Médio Técnico profissionalizante e curso de Pedagogia, 

envolvendo educadores do assentamento, mesmo enfrentando as 
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descontinuidades na liberação de recursos, dos problemas de infraestrutura e 

das condições adversas e seu desenvolvimento. 

O Pronera é um programa de educação que atende um público 

heterogêneo, cujo perfil varia de acordo com o curso frequentado. Os 

educandos dos cursos de Educação de Jovens e Adultos (EJA) são pessoas 

com mais de 30 anos, com maior concentração entre 40 e 49 anos de idade, 

com reduzido grau de escolaridade. São pessoas dos assentamentos que 

estão procurando, através do programa, estabelecer a sua dignidade de 

cidadão, elevar sua autoestima e aumentar seu grau de escolaridade. 

De 2003 a 2006, o Pronera promoveu acesso à escolarização e 

formação para 247.249 jovens e adultos assentados, além de capacitar 1.016 

professores egressos dos cursos de Ciências Agrárias para atuarem na 

assistência técnica, social e ambiental junto aos assentamentos de reforma 

agrária e agricultura familiar (FERNANDES, 2008, p.97). 

Os cursos do Pronera têm vários objetivos a cumprir, tais como, 

contribuir para a erradicação do analfabetismo no campo, que ainda continua 

com um índice preocupante, pois, segundo o Instituto de Pesquisa Aplicada 

(IPEA-2009), o analfabetismo maior é no campo, entre as pessoas de 15 anos 

ou mais, atingindo 23,5% na área rural, enquanto que na zona urbana são 

4,3%. Infelizmente, a realidade educacional não é das melhores, como afirma o 

Ministério da Educação. 

 

As pesquisas realizadas pelo INEP têm apontado como 
principais dificuldades em relação à educação do campo: 
Insuficiência e precariedade das instalações físicas da maioria 
das escolas; 
Dificuldade de acesso dos professores e alunos às escolas, em 
razão da falta de professores habilitados e efetivados, o que 
provoca constante rotatividade; 
Falta de conhecimento especializado sobre políticas de 
educação básica para o meio rural, com currículos 
inadequados que privilegiam uma visão urbana de educação e 
desenvolvimento; 
Ausência de assistência pedagógica e supervisão escolar nas 
escolas rurais; 
Predomínio de classes multisseriadas com educação de baixa 
qualidade; 
Falta de atualização das propostas pedagógicas das escolas 
rurais; 
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Baixo desempenho escolar dos alunos e elevadas taxas de 
distorção idade-série; 
Baixos salários e sobrecarga de trabalho dos professores, 
quando comparados com os que atuam na zona urbana; 
Necessidade de reavaliação das políticas de nucleação das 
escolas e de implementação de calendário escolar adequado 
às necessidades do meio rural. (HENRIQUES et. al., 2007, p. 
18) 
 

De acordo com a citação a população do campo ainda enfrenta todas 

essas dificuldades, de exclusão do conhecimento, que se fazem presentes de 

forma muito mais efetiva contra a população camponesa do que contra a 

urbana, mas estão sendo trabalhados vários projetos no sentido de melhorar 

esta situação. Os cursos do Pronera vieram para pelo menos minimizar esta 

problemática, pois desde 1999 desenvolve projetos educacionais nos 

municípios do Brasil. Atualmente, as universidades desenvolvem cursos de 

graduação em várias áreas de conhecimento.  

De acordo com a pesquisa sobre o Pronera, no período de 1998 a 

2010 ele foi responsável pela escolarização e formação de cerca de 400 mil 

jovens e adultos assentados ou acampados da reforma agrária e capacitou 

cerca de 300 profissionais egressos dos cursos de ciências agrárias para 

atuarem na assessoria técnica, social e ambiental junto aos assentamentos da 

Reforma Agrária e Agricultura familiar (BRASIL, 2011, p. 14).  

A pesquisa realizada em 2010 pelo INCRA indicou, por meio de dados 

de amostragem, a redução da taxa de analfabetismo, e mostrou que ainda 

permanece baixa a taxa de escolaridade. E quando se refere ao nível superior, 

no nordeste tem 302.515 famílias assentadas. Apresenta um índice médio de 

pessoas não alfabetizadas de 14,74%; 44,89% têm nível de escolaridade de 1ª 

a 4ª série e apenas 25,52% cursaram o nível fundamental completo. 7,09% têm 

o ensino médio incompleto; 5,69% completaram o ensino médio, e menos de 

1% completou algum curso de nível superior ou está cursando (BRASIL, 2011, 

p. 14). 

O Pronera passou por algumas limitações jurídicas a partir de 2008, 

devido ao Tribunal de Contas da União (TCU) desautorizar a execução de 

convênio por parte do INCRA, com instituições Federais Estaduais Municipais e 

privadas com o Acordão 2.653/08 obrigando as universidades a fazerem 
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convênio por meio de licitações, gerando fragmentações e dificultando a 

continuidade das experiências. Os movimentos sociais das universidades 

fizeram pressão contras as medidas. Em 2009, o TCU suspendeu os efeitos da 

decisão que proibia a realização de convênios pelo INCRA, dando permissão 

para continuidade do programa. O INCRA entrou com recurso, e o acórdão 

20653/08 foi revogado entrando em vigor o acórdão 3269/10, retirando a 

vedação a celebração de convênios para execução do Pronera Então, foi 

determinada a edição de um novo manual, com as modificações necessárias, 

feito em 2011, de acordo com o acordão 3269/10, deixando mais clara a 

presença dos movimentos sociais e já admitindo a participação destes em 

alguns aspectos, não considerando os movimentos sociais como entes 

estranhos, como fazia o TCU. O Manual 2011 reforçou que de fato os 

movimentos sociais podem participar, bem como acompanhar e participar da 

avaliação geral do curso, sendo afastada a possibilidade de influenciarem na 

estrutura do curso, na escolha do professor e na imposição das disciplinas, 

palestras e congressos, enfatizando que os aspectos pedagógicos são de 

responsabilidade das Universidades.  

Vale ressaltar que o TCU, através do acórdão 3269/2010, vedou as 

disciplinas Estudos em Políticas Públicas e Movimentos Sociais do Campo e 

Educação do Campo, afirmando que faziam apologia aos movimentos sociais, 

e recomendou a retirada da grade curricular. Diante deste impasse, a 

Coordenação da UFMA fez algumas argumentações, tais como: que a seleção 

das disciplinas foi uma proposta curricular elaborada em 2006, por uma 

comissão da UFMA, e não por imposição dos movimentos sociais, afirmando 

que as disciplinas fazem parte do Plano Pedagógico do curso e não da 

execução da parceria, e que essas disciplinas integram o currículo dos cursos 

de Pedagogia da UFMA (Anexo 01). 

Ao longo de 15 anos de existência do Pronera, esse programa foi 

marcado em todo Brasil pela escassez dos recursos e descontinuidade do 

funcionamento. Mas, mesmo com todos os problemas, novas conquistas 

marcaram a existência do Programa, e uma destas foi a regulamentação do 

Pronera por meio do Decreto Nº 7.352/10, que dispõe sobre a política de 

educação do campo, e pelo qual o Pronera deixou de ser um programa de 
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governo para se tornar política pública específica para atender as populações 

do campo, dando prioridade ao Ensino Fundamental e Médio. Quanto ao 

Ensino Superior, à formação de professores, esta foi mais uma conquista de 

vários anos por parte dos trabalhadores e trabalhadoras do campo, e das 

organizações dos movimentos sociais, vindo contribuir para a redução das 

desigualdades sociais e regionais, beneficiando trabalhadores e trabalhadoras 

rurais. 

No dia 4 de novembro de 2010, o Presidente da República aprovou o 

Decreto nº 7352, conforme o art. 84, inciso IV e VI, alínea “a”, da Constituição, 

e tendo em vista o disposto na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e no 

art. 33 da Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009. 

 

Art. 1º - A política de educação do campo destina-se à 
ampliação e qualificação da oferta da educação básica e 
superior às populações do campo, e será desenvolvida pela 
União em regime de colaboração com Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios, de acordo com as diretrizes e metas 
estabelecidas no Plano Nacional de Educação e o disposto 
nesse Decreto. 
[...] 
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, sempre juízo de outras que atendam aos 
objetivos previstos neste Decreto: 
[...] 
IV – Acesso à educação superior com prioridade para a 
formação de professores do campo.   
 

Ainda no Decreto nº 7352/2010 que dispõe sobre a política do campo e 

o Programa Nacional do Campo e o Programa Nacional de Educação na 

Reforma Agrária – Pronera, cabe destacar os seguintes artigos: 

 

Art. 11 – O Programa Nacional de Educação na Reforma 
Agrária – PRONERA, crescendo no âmbito do Ministério de 
Desenvolvimento Agrária pelo Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária – INCRA, nos termos do art.33 
da Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, integra a política de 
educação do campo. 
Art. 12. Os objetivos do PRONERA são: 
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I – oferecer educação formal aos jovens e adultos beneficiários 
do Plano Nacional de Reforma Agrária – PNRA, em todos os 
níveis de ensino; 
 
II – Melhorar as condições do acesso à educação do público do 
PNRA; e 
 
III – proporcionar melhorias no desenvolvimento dos 
assentamentos rurais por meio de qualificação do público do 
PNRA e dos profissionais que desenvolvem atividades 
educacionais e técnicas nos assentamentos. 

 
II – aluno de cursos de especialização promovidos pelo INCRA; 
III – professores e educadores que exerçam atividades 
educacionais voltadas às famílias beneficiárias; e 
 
IV – demais famílias cadastradas pelo INCRA. 
 
Art. 14. O PRONERA compreende o apoio a projetos nas 
seguintes áreas; 
 
I – alfabetização e escolarização de jovens e adultos no ensino 
fundamental; 
 
II – formação profissional conjugada com o ensino de nível 
médio, por meio de cursos de educação profissional de nível 
técnico, superior e pós-graduação em diferentes áreas do 
conhecimento; 
 
III – capacitação e escolaridade de educadores 
IV – formação continuada e escolarização de professores de 
nível médio, na modalidade normal, ou em nível superior, por 
meio de licenciatura e de cursos de pós-graduação; 
 
V – produção, edição e organização de materiais didático-
pedagógicos necessários à execução do PRONERA; e 
 
VI – realização de estudos e pesquisas e promoção de 
seminários, debates e outras atividades com o objetivo de 
subsidiar e fortalecer as atividades do PRONERA. 
 

Aspectos relevantes do Decreto de 2010 estão no reconhecimento 

jurídico tanto da universalidade do direito à educação quanto da 

obrigatoriedade do Estado em promover intervenções que atentem para as 

especificidades necessárias ao cumprimento e garantia dessa universalidade. 

Essa legitimação é importante instrumento de pressão e negociação junto aos 

poderes públicos, especialmente nas instâncias municipais, geralmente mais 

refratária à presença e ao protagonismo dos movimentos sociais do campo nas 

ações de escolarização formal, sendo também relevante força para a 
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ampliação das experiências inovadoras em curso (MOLINA; FREITAS, 2011, p. 

22). 

Com a aprovação do decreto, o Programa passa a contemplar toda a 

população do campo, pois antes só atendia acampados e assentados da 

reforma Agrária. Atualmente visa beneficiar agricultores familiares, extrativistas, 

pescadores trabalhadores rurais assalariados, e povos da floresta. 

Na verdade, mesmo com a publicação do Decreto 2010, que finaliza a 

Educação do Campo como uma política de Estado, as políticas em curso 

continuam criando programas atendendo a lógica do capital.  

Podemos perceber algumas mudanças dentro do programa, e a mais 

recente é que, a partir do ano de 2012, mais precisamente no mês de outubro, 

foi determinado que os convênios sejam realizados a partir da chamada pública 

com instituições sem fins lucrativo para projetos de educação de jovens e 

adultos, podendo ser realizados em nível federal estadual e municipal. 

 

 

2.1 Pronera Maranhão  

 

 

No Maranhão, o Pronera iniciou suas ações em parceria com a 

Fundação Sousândrade, a Universidade Federal do Maranhão (UFMA), a 

Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura do Estado do 

Maranhão (FETAEMA) e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 

(MST). Depois, outras instituições passaram a apoiar o programa, como a 

Fundação de Apoio à Ciência e Tecnologia do Estado (FACT), a Fundação de 

Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do Maranhão 

(FUNCEMA), a Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), o Centro Federal 

de Educação Tecnológica (Cefet), atualmente o IFMA e a Escola Agrotécnica 

Federal de São Luís (EAFSL) e a Associação em Área de Assentamento do 

Estado do Maranhão (ASSEMA).  

No Maranhão, as Universidades UFMA e UEMA e o Instituto Federal 

do Maranhão – IFMA, elaboram projetos para serem desenvolvidos nas áreas 
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de reforma agrária. Atualmente, a UFMA está desenvolvendo o projeto de nível 

superior, e somente o IFMA está executando projetos de EJA das séries iniciais 

de 1ª a 4ª séries do Ensino Fundamental nas áreas de assentamentos dos 

municípios de Barreirinha, Chapadinha, Pinheiro, Itapecuru, São Luís Gonzaga 

e Coroatá, conforme o termo de Cooperação. No nível médio, é oferecido o 

curso em Agroecologia para assentados no Maranhão, contemplando 360 

alunos, sendo 120 alunos para Buriti Bravo e 240 para Arame. E o curso de 

Agronomia, recentemente criado, passará a funcionar em 2013 no IFMA. De 

acordo com a nova lei de execução orçamentária, este curso funcionara com 

pagamento através de bolsa, de acordo com a Lei 12/695, aprovada em 

outubro de 2012 com o Art. 33, por meio da qual o Poder Executivo fica 

autorizado a conceder bolsas aos professores das redes públicas de educação 

e a estudantes beneficiários do Pronera. 

Os primeiros convênios foram através do INCRA e da UFMA para o 

desenvolvimento dos Projetos de Alfabetização para jovens e adultos 

assentados; escolarização em nível do Ensino Fundamental e formação 

pedagógica dos monitores de EJA.  

Em julho de 1999, o Pronera iniciou no Maranhão suas atividades, com 

atendimento a 3.200 alunos de 59 projetos de assentamento, localizados em 

37 municípios. Durante dez anos, atendeu a 20.411 trabalhadores e 

trabalhadoras rurais assentados, sendo que 19.420  foram atendidos em curso 

de alfabetização e escolarização e 1.171 nos cursos de Magistério. Essa 

parceria contou com a fundação Sousândrade UFMA e os movimentos sociais 

MST/ASSEMA/FETAEMA. Foram investidos mais de R$ 18 milhões em ações 

de educação. (BRASIL, 2012). 

 Após 15 anos, esse programa continua contribuindo para a redução 

das desigualdades sociais e regionais, beneficiando trabalhadores e 

trabalhadoras rurais. 

No momento em que o Pronera iniciou os projetos nos assentamentos 

dos municípios do Maranhão, não se encontravam professores habilitados para 

trabalhar com alunos de alfabetização, já que os professores que lecionavam 

alfabetização também optaram por cursar o ensino fundamental. Geralmente, 

os professores dos assentamentos tinham cursado até a 7ª série. E assim, com 
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a volta aos estudos, passaram a ser ao mesmo tempo professores e alunos. 

Esses professores foram escolarizados e receberam o diploma para atuarem 

como agentes multiplicadores nas áreas de reforma agrária. Eles tinham o 

momento de capacitação que os preparava para lecionar aos alunos do 

assentamento. A maior riqueza do programa no início foi ter conseguido 

capacitar todos os professores que trabalhavam de 1ª a 4ª série nas escolas. O 

EJA funcionava todos os dias, sendo necessário que o professor morasse no 

assentamento. Antes, eles vinham de São Luís para fazer treinamento. 

Atualmente, já houve uma mudança nesse sentido, e a única exigência é que o 

professor tenha pelo menos o Ensino Médio. Em seguida, houve o 

funcionamento de cursos técnicos e profissionalizantes, magistério normal, e 

hoje funciona com cursos superiores, articulados pelos movimentos sociais, 

sindicais. 

A UFMA desenvolveu projetos de alfabetização ensino fundamental 

magistério e cursos técnicos, como Técnico em Saúde Comunitária e Técnico 

em Agropecuária. Os cursos técnicos profissionalizantes foram voltados para o 

setor agropecuário e para o gerenciamento de cooperativas, ambos orientados 

para o desenvolvimento sustentável do campo. 

Constatada a falta de professores com formação adequada nos 

assentamentos e áreas de reforma agrária no Estado do Maranhão, e uma 

grande demanda de professores nos assentamentos, com 8ª série do Ensino 

Fundamental, a Universidade Federal do Maranhão elaborou um projeto para 

ser executado no período de 2002 a 2005 para curso de magistério normal 

através da parceria PRONERA/UFMA/MST/ASSEMA. O primeiro projeto 

formou 130 professores na modalidade normal. Tendo em vista a constatação 

de mais professores sem formação, a Universidade elaborou outro projeto que 

foi executado no período de 2006 a 2009, que formou 227 professores. 
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Foto 1 – Colação de Grau de Educadores e Educadoras - PRONERA 
            

 

Foto da pesquisadora. 

 

Os cursos tiveram como objetivo Geral: Promover a formação de 

educadores e educadoras em Magistério de Nível Médio, visando contribuir 

para a consolidação de uma escola do campo, cuja finalidade seja trabalhar em 

favor da erradicação do analfabetismo, da garantia do direito à educação, 

considerando as dimensões social, econômica, política, cultural, ética, estética, 

e, numa alusão permanente às relações de trabalho, a produção de valores, 

conhecimentos e tecnologias humanizantes, na perspectiva de transformação 

da realidade do campo. (COUTINHO, 2005).  

O curso de magistério funcionou em regime de alternância, com 12 

etapas presenciais de 18 a 30 dias letivos, e dez etapas tempo comunidade, 

desenvolvidas nos intervalos entre uma etapa e outra do curso, com os alunos 

universitários bolsistas acompanhando o desenvolvimento das atividades. 

Foram organizadas 5 turmas de magistério, que funcionaram em 4 

polos, situados em municípios de acordo com a localização dos assentamentos 

e coordenados pela UFMA, MST e ASSEMA, conforme o quadro de 

atendimento do projeto (anexo 02). 
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De acordo com o segundo projeto de formação de educadores e 

educadoras da Reforma Agrária, este projeto consistiu no desafio de formar 

educadores compromissados política e socialmente com seu meio, visando 

uma educação com qualidade social. 

Priorizou a formação para atuar na Educação Infantil, primeira etapa do 

Ensino Fundamental e alfabetização de jovens e adultos nas áreas de 

assentamentos, aumentando o número de professores habilitados nos 

assentamentos, e melhorando a qualificação dos educadores do campo. Estas 

turmas coloram grau em São Luís, no Auditório do INCRA, em 2009. 

A formação de professores residentes nos próprios assentamentos 

eleva o nível cultural e de instrução da população assentada, propiciando a 

melhoria da qualidade de ensino nas escolas do campo mediante o 

desenvolvimento de metodologias específicas que consideram a especificidade 

cultural. 

Construir a educação do campo significa formar educadores e 
educadoras do, e a partir do povo que vive no campo como 
sujeitos destas políticas públicas, que estamos ajudando a 
construir, e também projetos educativos que já nos identificam. 
Como fazer isso, é uma das questões que deve continuar nos 
ocupando de modo especial (CALDART, 2002, p. 158). 

 

Outra instituição que executou projetos de alfabetização, no Nível 

Fundamental e Médio, e uma turma de 42 alunos no curso de magistério em 

Nível Médio, possibilitando a esses educadores de quatro municípios 

ingressarem na carreira de magistério, foi a Universidade Estadual do 

Maranhão. A criação do curso de magistério normal em 2004 foi uma 

alternativa para esses profissionais, respeitando o que é estabelecido no artigo 

62 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96. 

 

Art. 62 
A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-
á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação 
plena, em universidades e institutos superiores e educação; 
admitida, como formação mínima para o exercício do 
magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries 
do ensino fundamental, oferecida em nível médio na 
modalidade normal. 
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O curso do magistério foi projetado para atender as necessidades dos 

educadores do PRONERA em exercício nas salas de educação de jovens e 

adultos. Vale ressaltar que esta turma foi formada por alunos que fizeram 

alfabetização e Ensino Fundamental no programa, e já estavam exercendo 

atividades de professor, havendo, portanto, a necessidade do curso de 

Magistério em Nível Médio, que foi implantado e autorizado pelo conselho 

Estadual de Educação, mediante o Parecer nº 01/99. CCE.  

O curso foi implantado em 2004, após análise e aprovação da 

Comissão Nacional do Programa Nacional de Educação de Jovens e Adultos – 

PRONERA, que formou convênio para financiar a formação com hospedagem, 

alimentação, passagens pagamento dos professores durante o processo de 

escolarização. Foi mais uma turma que concluiu o magistério em nível médio, 

contribuindo assim para melhorar a qualidade da educação do campo, 

considerando que a maior parte dos professores do campo do Estado do 

Maranhão neste período não tinha níveis de escolaridade exigidos atualmente 

pela legislação. 

No estado do Maranhão, no ano de 2010, iniciou-se a 1º turma de 

graduação, na Universidade Federal do Maranhão, em parceria entre 

INCRA/UFMA, através de termo de cooperação assinado no final de 2008, 

objetivando fortalecer a educação nas áreas de assentamento de reforma 

agrária. Estão sendo oferecidos os cursos de graduação em Pedagogia da 

Terra Tradicional e Pedagogia da Terra Território da Cidadania, que ainda não 

foram concluídos devido às etapas estarem sendo cumpridas com atraso, por 

falta de recursos. 

Infelizmente, essas turmas ainda não concluíram o curso por causa dos 

entraves burocráticos de orçamento, como, por exemplo, o Parecer N º 

93/PGF/LCM/2010, que suspendeu o pagamento de bolsas para servidores 

públicos e bolsa de auxílio para estudantes do Pronera, desarticulando assim o 

programa. Este teve que enfrentar problemas por falta de financiamento e de 

pessoal técnico especializado, o que dificultou o seu desenvolvimento e o 

cumprimento dos objetivos, sendo obrigado a se organizar de outra forma para 

poder voltar a funcionar.  
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Atualmente, O Pronera está funcionando em todos os níveis de 

educação, nos assentamentos do Maranhão, devendo-se a esse programa a 

entrada da Educação do Campo nas Instituições de ensino. Atualmente, as 

Universidades também abriram as portas para que a educação do campo seja 

discutida, e isto se deve à atuação do Pronera.  

 

2.2 Contexto atual do Procampo  

 

O Programa de Apoio à Formação Superior em Licenciatura em 

Educação do Campo (Procampo) foi implantado em duas fases. A primeira foi 

através de convite para realização de uma experiência piloto de imediato em 

2007 com a Universidade de Brasília, Universidade Federal da Bahia, 

Universidade Federal de Minas Gerais e Universidade Federal de Sergipe. Na 

segunda fase, o Pronera foi implantado através do lançamento do edital 2008 e 

2009, para que as instituições de ensino superior pudessem se candidatar à 

sua oferta. Nos dois editais a Universidade Federal do Maranhão ofereceu os 

cursos de Ciências Agrárias e Ciências da Natureza e Matemática. 

A Licenciatura em Educação do Campo é um novo curso de 

graduação, que nasceu das proposições da II Conferência Nacional Por Uma 

Educação do Campo, realizada em 2004. Iniciou sua construção em 2005, no 

MEC, por meio de uma comissão instituída pelo Grupo Permanente de 

Trabalho de Educação do Campo da Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização e Diversidade (SECAD) e com a participação de representantes 

do Iterra10.  

        Com a necessidade de ampliar as políticas de educação do campo, o 

Ministério da Educação, por intermédio da Secretaria de Educação Continuada 

Alfabetização e Diversidade (SECAD), atualmente SECADI, convocou as 

Instituições Públicas de Educação Superior para apresentarem projetos de 

cursos de Licenciatura em Educação do Campo, com vistas à formação de 

professores da educação básica nas escolas situadas nas áreas rurais, em 

consonância à Resolução CNE/CEB Nº 1, de 3/4/2002. Como nova modalidade 

                                            
10 Iterra: Instituto Técnico de Capacitação e Pesquisa da Reforma Agrária. 
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de graduação estruturada em instituições de ensino superior, a criação do 

curso foi resultado de lutas dos movimentos sociais e organizações sindicais. 

O Curso de Licenciatura em Educação do Campo encontra respaldo 

também no Parecer CNE/CP nº 28, de 2 de outubro de 2001, que define a 

duração e a carga horária dos cursos de formação de professores da Educação 

Básica em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena. Segundo 

este parecer, “a duração dos cursos de licenciatura pode ser contada por anos 

letivos, por dias de trabalho escolar efetivado ou por combinação desses 

fatores”. Apesar de o parecer definir uma carga horária mínima 2.800 horas e o 

tempo mínimo de 3 anos, essa proposta visa a ampliação desse tempo e dessa 

carga horária, ancorada no fato de que a lei estabelece apenas o mínimo e na 

compreensão da necessidade de uma formação ampliada, inclusive, pela 

necessidade de recuperar o déficit educacional da escolaridade básica precária 

a que os educadores do campo têm sido submetidos.  

O curso atende também os requisitos do Parecer CNE/CPNº09/2001 e 

na Resolução CNE/CP nº 01, de 09 de abril de 2002, que instituem as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da 

Educação Básica, em Nível Superior. Curso de Licenciatura em Graduação 

Plena e das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 

Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, 

uma vez que incorpora os conteúdos dessa área no currículo do curso. 

Com autorização para o funcionamento do curso, formou-se uma 

comissão da Universidade Federal do Maranhão para a elaboração do projeto 

em parceria com a Secretaria de Educação do Maranhão, os Movimentos 

Sociais e o Comitê de Educação do Campo, composto de vinte entidades.  

A comissão se integrou em outras ações da política estadual de 

educação do Campo desenvolvida pela UFMA, tal como o Projeto do curso de 

Pedagogia da Terra, em processo de implantação pela UFMA, e o curso de 

Licenciatura em Educação do Campo, desenvolvido pela Universidade Federal 

de Brasília, em parceria com o Iterra. 

Este programa contempla o nível de graduação para professores do 

campo com cursos de licenciatura para várias áreas de habilitação, com a 
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metodologia em regime de alternância. A especificidade do curso é que esses 

profissionais fiquem no campo e melhorem a qualidade da educação 

A proposta do Curso de Licenciatura em Educação do Campo está 

amplamente amparada pelo conjunto da legislação educacional brasileira 

vigente, e, de acordo com a resolução, a UFMA elaborou o Programa Pronera 

e Procampo para atender os professores do campo.  

O Decreto nº 3.276, de 6 de dezembro de 1999, que dispõe sobre a 

formação em nível superior de professores para atuar na educação básica, em 

seu artigo 2º e 3º, advoga uma concepção curricular integrada, de modo a 

assegurar as especificidades para o trabalho multidisciplinar e em campos 

específicos do conhecimento, permitindo, portanto, que as instituições de 

ensino superior possam inovar, criando cursos adequados às necessidades da 

sociedade. 

A educação proposta se estrutura também como ação afirmativa para a 

correção do déficit histórico de educação que tem se verificado nas populações 

do campo e em grupos específicos. 

Para participar do curso, o aluno deverá ser professor em exercício na 

rede pública do campo, atuar em experiências alternativas em educação do 

campo e não ter outra formação superior. 

Dentre os objetivos gerais do Procampo, está o de formar professores 

para os anos finais do Ensino Fundamental e Médio para atuar nas áreas de 

Ciências Agrárias e Ciências da Natureza e Matemática, levando em 

consideração a realidade social e cultural do campo. 

Até 2010, existiam 33 Universidades no Brasil trabalhando com o 

Programa Procampo, conforme o Anexo 3. No Maranhão, a proposta de 

implementação do curso de Licenciatura em Educação do Campo foi feita para 

duas habilitações: Curso de Ciências Agrárias e Ciências da Natureza e 

Matemática, os quais funcionam em duas Instituições: Universidade Federal do 

Maranhão e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Maranhão. 

O curso de Licenciatura em educação do Campo da UFMA está sendo 

desenvolvido no Centro de Formação, no Sítio Pirapora, em São Luís, e pelo 
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IFMA, Campus São Luis (Maracanã). Cada um oferece 60 vagas,dividida em 

duas habilitações: Ciências da Natureza e Matemática e Ciências Agrárias. Em 

2009, saiu a nova Resolução/CD/FNDE Nº 06, de 17 de março, que 

estabeleceu as orientações e diretrizes para a operacionalização da assistência 

financeira suplementar aos projetos educacionais que promovam o acesso e a 

permanência na universidade de estudante de baixa renda e grupos 

socialmente discriminados. 

Essa Resolução justifica a criação de curso diante das necessidades 

de promover ações supletivas para a correção progressiva das disparidades de 

acesso à formação inicial em Nível Superior, e formação continuada de 

professores que atuem na educação básica, relacionando as especificidades 

dos temas da diversidade.  

 

Resolve “AD Referendum” 

Art. 1º Autorizar a assistência financeira para instituições 
públicas de ensino superior com o objetivo de apoiar o 
desenvolvimento de projetos educacionais para promover a 
ampliação do acesso e a permanência na universidade de 
estudantes de baixa renda e grupos étnicos diversificados, 
particularmente, profissionais da educação sem formação 
específica de nível superior. 
§1º Os projetos educacionais a que se refere o caput desse 
artigo são aqueles, particularmente, voltados às ofertas de 
cursos de formação inicial ou continuada de professores 
indígenas, professores de educação do campo e professores 
afrodescendentes ou que atuem na educação para as relações 
étnico-raciais, no âmbito da educação básica. 
§2º A assistência financeira será concedida para os objetos de 
gasto conforme Manual Técnico de Orçamento do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, em estrita conformidade 
com a natureza jurídica da instituição e com o projeto técnico 
selecionado pela Secretaria de Educação Continuada, 
Alfabetização e Diversidade-SECAD/MDA. 

  

Para dar continuidade à política educacional do campo, saiu outro 

edital de seleção da SESU/SETEC/SECADI, em setembro de 2012, de 

chamada pública, para designar as universidades Federais e Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia para criação de cursos de 

licenciatura em Educação do Campo, no programa do Procampo, na 

modalidade presencial, com o objetivo de implantar 40 cursos regulares, com 
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no mínimo 120 vagas para cursos novos e 60 vagas para ampliação de cursos 

existentes na modalidade presencial a serem ofertados em 3 anos nas 

universidades, tendo como prioridade a formação de professores em exercício, 

conforme o Anexo 4. 

 É louvável este edital do MEC, que visa ampliar os cursos de formação 

superior conforme a necessidade de professores com graduação para as 

escolas do campo brasileiro, anunciando a redenção dos povos do campo. No 

entanto, constatou-se, em seguida, a descontinuidade na oferta de recursos e a 

falta de uma estrutura adequada, como se pode verificar nos cursos de 

licenciatura que funcionam em São Luís, reféns de uma estrutura física 

precária, e enfrentando a morosidade na liberação de recursos para efetivação 

das ações, retardando assim a conclusão dos cursos. Diante deste quadro, a 

UFMA tinha previsão de conclusão dos cursos para 2012, mas, como algumas 

etapas deixaram de acontecer, a previsão de conclusão passou para 2013. O 

coordenador usa todas as estratégias para o desenvolvimento do curso, 

conseguindo professores para ministrar as aulas, os quais, mesmo sabendo 

que o pagamento não sairá de imediato, aceitam trabalhar para promover o 

andamento do curso. O que se tornou possível a conclusão de duas turmas em 

2013. O curso está funcionando em etapas, e a mais recente ocorreu em 

janeiro e fevereiro de 2013, com a ministração das últimas disciplinas, ficando 

para maio e junho o término das monografias, e a conclusão para acontecer 

até o final de 2013. 

Vale ressaltar que a educação proposta se estrutura também como 

ação afirmativa para a correção do déficit histórico de educação para com as 

populações do campo, e que pensar em Políticas Públicas é entender que o 

Estado tem a responsabilidade e a competência constitucional de formulá-las e 

efetivá-las. 
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Capítulo 3 

A experiência das licenciaturas em Educação do Camp o  

 

Em todas as regiões do Brasil já existem programas de graduação para 

formar o educador do campo. Podemos citar a 1ª turma de Pedagogia da Terra 

em Unijuí (RS) – Sul, em 1998, que já concluiu o curso. Os outros estados, tais 

como Maranhão, Ceará, Paraíba, Pará, Amapá, Bahia, Pernambuco, Rondônia, 

Mato Grosso, Paraná, Goiás contam com o curso de Pedagogia da Terra, em 

desenvolvimento ou concluído, executado pelo programa Pronera.  

Programa considerado como uma referência para a Educação do 

Campo, o Pronera, por mais de uma década, consistiu em uma política pública 

que teve a sua materialização na forma de política social compensatória, mas 

os movimentos lutaram pela garantia de políticas públicas permanentes no 

âmbito da educação, como mais um direito social e que se tornou política 

pública de acordo com a lei 7.352 de 4 novembro e 2010, que dispõe sobre a 

política de Educação do Campo e o Programa Nacional de Educação na 

Reforma Agrária (Pronera). 

A construção do curso segue modelo tripartite, que conta com a 

participação do governo, universidades e movimentos sociais, estes 

representados pelo MST, dentre outras organizações. É um instrumento de 

ação educacional em assentamentos de reforma agrária, que contribui e deve 

continuar contribuindo com a construção de políticas públicas de expansão e 

acesso à educação do campo, como política de Estado e não somente uma 

política de governo. 

As instituições de ensino superior cumprem uma função estratégica no 

Programa: acumulam papéis de mediação entre os movimentos sociais e o 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). 

O Maranhão infelizmente ainda permanece com um quadro 

considerável de professores do campo que não têm curso de graduação, o que 

explica a falta de uma política pública educacional adequada para o campo nos 

anos anteriores. 
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Com todo esse descaso, houve lutas dos movimentos sociais e outras 

entidades, no sentido de promover políticas públicas para os povos do campo, 

com prioridade para a habilitação dos professores do campo. Deve-se observar 

que o Maranhão tem 217 municípios e alguns deles ainda têm uma situação 

precária em relação ao professor do campo com graduação. No Brasil, a partir 

de 2008, tiveram início programas de educação superior voltados para a 

formação dos professores do campo, tais como os programas Pronera e 

Procampo, no sentido de promover os cursos de graduação para os povos do 

campo. No Maranhão, houve o lançamento de dois editais: o primeiro edital foi 

para o curso de Pedagogia da Terra Tradicional e Pedagogia da Terra 

Território da Cidadania, para melhorar a educação do campo, por intermédio da 

Pró-Reitoria de Ensino (PROEN), obedecendo ao disposto na legislação 

federal em vigor e à Resolução nº 105, de 3 de dezembro de 2007 – CONSUN, 

tornando pública a regulamentação do Processo Seletivo Vestibular especial 

para ingresso no curso de Graduação em Pedagogia da Terra e Pedagogia 

Território da Cidadania no limite das vagas ofertadas no ano de 2009, mediante 

a parceria entre Universidade Federal do Maranhão e o Ministério de 

Desenvolvimento Agrário – MDA, por meio do Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária – INCRA. 

Para elaboração do projeto do Pronera, do curso Pedagogia da Terra, 

a equipe de professores da UFMA contou com a presença dos movimentos 

sociais para dar sugestões apresentar as demandas, falar das dificuldades, 

com a finalidade de contemplar a população do campo de acordo com suas 

necessidades. 

Antes das provas de conhecimentos na Universidade, veio uma 

caravana dos candidatos para se preparar em um curso de revisão intensiva, 

em comitivas do MST, ASSEMA e ACONERUQ. 

A realização do vestibular para o Pronera, para 328 trabalhadores 

rurais de assentamentos e comunidades quilombolas do interior do estado do 

Maranhão, ocorreu em agosto de 2009. 

Para a realização do vestibular e o funcionamento do curso, a 

distribuição de vagas se deu da seguinte forma: para o curso Pedagogia da 

Terra Tradicional, com funcionamento previsto para o primeiro semestre de 
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2010, foram oferecidas 100 vagas, para duas turmas compostas de 50 alunos. 

Para o curso Pedagogia da Terra e Território da Cidadania, com funcionamento 

previsto para 2º semestre de 2010, também foram oferecidas 100 vagas, com 

50 alunos por turma. A maioria dos alunos desse curso faz parte da Associação 

das Comunidades Negras Rurais Quilombolas do Maranhão (ACONERUQ). 

Com relação à escolaridade de Nível Superior para a população do 

campo do Maranhão, os cursos iniciaram-se com os dois programas: o 

Procampo iniciou em 2009, com um currículo para atender as especificidades 

do campo, permitindo a frequência dos alunos que são professores das escolas 

do campo, sem prejuízo à sua formação e às atividades que exercem no 

trabalho. E o Pronera, com a turma Pedagogia da Terra Tradicional, teve início 

em 2010. 

Em razão da precariedade educacional quanto aos professores com 

formação superior para educação do campo e em decorrência das lutas dos 

movimentos sociais no período de 2008, o Ministério de Educação criou o 

Procampo (Programa de Apoio à Formação Superior em Licenciatura do 

Campo), com a publicação do Edital nº 2, de 23 de abril (MEC), com chamada 

pública para seleção de projetos de instituições públicas de ensino superior.  

Em 2009, saiu o edital 127/2009-PROEN, da Universidade Federal do 

Maranhão que tornou pública a regulamentação do processo seletivo vestibular 

especial para o ingresso no curso de Licenciatura em Educação do Campo 

Procampo, com limite de vagas ofertadas para o ano de 2009. Foi realizado o 

vestibular no dia 15 de agosto de 2009 para os cursos de Ciências Agrárias e 

Ciências da Matemática, formando turmas de 30 alunos que iniciaram o curso 

em 2009. Em 2010, houve outro vestibular e foram formadas mais duas turmas. 

A justificativa para o Procampo foi a falta de professores com formação 

superior, pois, infelizmente, ainda é na zona rural que se apresentam os 

indicadores sociais mais baixos, devido ao fato de haver um modelo de 

desenvolvimento voltado prioritariamente para a zona urbana e o campo ser 

tratado como um lugar de atraso, o que se pode perceber pela alta taxa de 

analfabetismo e por uma média menor de escolaridade em relação à zona 

urbana. O Ensino Fundamental ainda permanece no descaso na zona rural, e o 

ensino médio ainda é muito reduzido para essa população. De acordo com o 
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censo escolar IBGE/2010 e INEP/2011, o acesso ao ensino médio na 

educação básica do campo é de 18,43%. E quando se trata do estado do 

Maranhão, existe o problema da reduzida oferta do Ensino Médio para a 

população do campo, pois são poucas as escolas que oferecem esse tipo de 

ensino. Outra problemática é a falta de professores com formação superior que 

possam atuar, principalmente nas áreas de Ciências Agrárias e Ciências da 

Natureza e Matemática, o que gera a falta de professores habilitados para 

trabalhar nessa área nas escolas do campo nas disciplinas de física, 

matemática, química e biologia. Por falta destes, são contratados professores 

sem habilitação adequada para lecionar nas escolas. Vale ressaltar que esse 

problema em relação ao campo é constatado em todo o Brasil, e mais 

precisamente na região norte e nordeste. 

A política voltada para a educação do campo deve considerar as 

especificidades da realidade rural, com vistas a alcançar um desenvolvimento 

sustentável (INEP/MEC, 2007). 

Historicamente, a oferta de cursos de licenciatura específica para o 

campo iniciou com um projeto piloto desenvolvido pelas universidades federais 

de Minas Gerais (UFMG), da Bahia (UFBA), de Sergipe (UFSE) e a 

Universidade de Brasília (UnB). Atualmente tem adesão de várias instituições. 

“Portanto é necessário que haja um projeto político pedagógico capaz de 

fortalecer os caminhos a serem percorridos no processo de promoção dessa 

educação em íntima relação com a história e cultura do campo” (COUTINHO, 

2008c, p. 182). 

O Comitê de Educação do Campo e a Supervisão de Educação do 

Campo do Maranhão iniciaram uma proposta de um projeto para educação do 

campo na graduação juntamente com uma comissão formada por 

representantes da UFMA, UEMA, Secretaria de Estado da Educação, 

Movimentos dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra e Associação das Casas 

Familiares Rurais do Maranhão. De acordo com o edital do MEC, a prioridade 

para apresentação do projeto seria de instituições públicas de ensino superior, 

e, diante da experiência de projetos de educação realizados pela UFMA 

através do Pronera, a Pró-Reitoria da UFMA, junto com o comitê, convocou 

alguns professores das áreas específicas de habilitação tais como Biologia, 
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Química, Matemática, Física, e também professores de outras áreas para 

reelaborarem o projeto e fazerem as ementas das disciplinas. No momento da 

construção, detectaram que a maior demanda no estado do Maranhão era de 

professores nas áreas de Ciências Agrárias e Ciências da Natureza e 

Matemática, e então optaram por esses dois cursos. Vale ressaltar que a 

UFMA ainda não tinha programas voltados para a educação de Nível Superior 

no campo e para o campo, e, diante disso, a mesma apresentou um projeto de 

licenciatura em educação do campo para formação de professores de 

educação básica, nas escolas situadas nas áreas rurais do estado do 

Maranhão. Esse projeto foi aprovado para ser executado no sentido de 

melhorar e educação do campo. No momento da aprovação do projeto ficou 

designado para funcionar em Bacabal, mas como o Campi ainda não estava 

em condições de receber os alunos, depois do vestibular foi escolhido o sítio 

Pirapora, em São Luís, como um novo espaço para o funcionamento do curso. 

A prioridade do programa é o atendimento de professores da rede 

pública estadual e municipal em atividade e sem licenciatura, e também de 

jovens que vivem na área rural que desejam seguir o magistério e educadores 

dos movimentos sociais. Essa proposta é também para manter os alunos no 

meio em que vivem, mesmo durante a graduação, e, por isso, desde as 

primeiras etapas os estudantes alternam o aprendizado no campus com a 

prática na zona rural. 

Os dois cursos adotaram a metodologia da Pedagogia da Alternância. 

Historicamente, essa formação por alternância surgiu em 1933 na França, por 

iniciativa de agricultores e de um padre do pequeno vilarejo, na tentativa de 

implementar outro tipo de educação para um adolescente que não queria mais 

continuar os estudos na escola convencional, justificando que não correspondia 

aos seus interesses e aos da família. Diante desta situação, surgiu a 

Pedagogia da Alternância como uma alternativa metodológica de formação 

profissional. Iniciou-se a organização de um tipo de ensino em alternância em 

que os jovens permaneciam um período na paróquia e outro com a família, 

conciliando estudos e trabalhos nas propriedades familiares. Sob a 

responsabilidade das famílias, os educandos teriam a formação técnica, geral, 

humana e cristã. Estes alunos teriam que ser inscritos nos cursos agrícolas por 
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correspondência da Escola Superior de Agricultura. A experiência deu certo, 

nascendo, assim, a Pedagogia da Alternância, onde se alternam tempos e 

lugares da aprendizagem.  

As casas familiares surgiram sem a decisão do poder público. As 

famílias e os jovens se interessaram em participar da experiência e houve a 

ampliação dos grupos, e em 1937 teve início a primeira Casa Familiar Rural ou 

Maison Familiales Rurales (MFR), que depois se expandiu para outros países e 

continentes. 

No Brasil, a primeira experiência de alternância foi em 1969, no 

município de Anchieta, no Espírito Santo, com a denominação de Escola 

Família Agrícola, e que se expandiu para todo o Brasil, em diferentes centros 

de formação, tornando-se uma experiência significativa desenvolvida para a 

população do campo. 

A alternância é pedagogia original com um currículo próprio, que está 

de acordo com a Lei Diretrizes e Bases (LDB nº 9394/1996) e consiste na base 

nacional comum complementada por uma parte diversificada de acordo com as 

características regionais e locais, da cultura e da clientela, da qual, neste caso, 

os CEFs fazem parte e adotam o currículo diferenciado.  

 

O currículo deve ser pensado como instrumento da luta, uma 
forma de contrapor-se a fragmentação do trabalho pedagógico 
e a sua rotina... É uma peça chave do processo educativo 
porque trata das finalidades e das metas, dá sentido e define a 
formação por alternância (QUEIROZ, SILVA, PACHECO, 2006, 
p. 111).   

 

O currículo da alternância permite uma metodologia específica, que 

possibilita uma alternativa integrativa entre o trabalho e o estudo. E no 

momento da elaboração do projeto dos dois programas, Pronera e Procampo, 

a Universidade Federal do Maranhão optou por este tipo de metodologia, 

baseada nos princípios da alternância e em pilares como a formação integral, o 

desenvolvimento do meio e a associação local, cujo objetivo é a formação de 

professores do campo na graduação, uma experiência inovadora para o público 

alvo, visto que já existe alternância em níveis de Ensino Fundamental e Médio, 
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mas no Ensino Superior é colocado como novidade. É uma metodologia que se 

verifica para além da diversidade de tempo e espaço, pois, através dela são 

desenvolvidos e respeitados os saberes que os alunos trazem do seu 

cotidiano, tomando como base o seu local de inserção, que implica que as 

comunidades de origem dos alunos se transformem em extensão da sala de 

aula, tornando-se, à vezes, um laboratório para que eles ampliem e melhorem 

seus conhecimentos, podendo, assim, intervir em seu meio a partir do 

desenvolvimento das ações educativas voltadas para a melhoria da qualidade 

de vida dos povos do campo. 

A alternância iniciou no Pronera para atender as necessidades de 

formação dos monitores que residiam nos assentamentos e atuavam como 

alfabetizadores de adultos. Diante desta situação, eles se deslocavam para as 

universidades, onde permaneciam por períodos de quinze a trinta dias por 

semestre. No outro tempo, trabalhavam alfabetizando, cumprindo o plano de 

estudo referente à sua própria formação. Depois, as outras experiências em 

nível fundamental, médio e técnico adotaram a alternância (ROCHA, 2011).  

Adotando a metodologia da Alternância, os programas Pronera e 

Procampo são extremamente funcionais, na medida em que cada aluno mora 

em um determinado povoado, não tendo condições de sair do local onde reside 

para fazer o curso na capital ou em outro campi. Portanto, esta metodologia 

configura-se como a melhor estratégia para os alunos poderem se formar. 

O Pronera e o Procampo buscaram a Pedagogia da Alternância para 

desenvolver o curso com o objetivo de atender as exigências de formação de 

professores do campo, com um dos princípios da educação do campo que é a 

formação integral, que venha proporcionar condições para que as pessoas 

tenham autonomia e não sejam educadores passivos. A Pedagogia da 

Alternância atualmente é discutida como uma alternativa para atender os 

programas de formação voltados aos povos do campo. 

Esta Metodologia da Alternância ainda está em construção, 

considerando que os cursos citados acima são os primeiros em graduação no 

Brasil e no Maranhão para a formação de professores do campo que aderiram 

a esta metodologia. 
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A proposta de alternância nos dois cursos é composta pelos momentos 

teóricos, que são os conteúdos formais, e também pela formação humana e 

política, e pela questão da educação para a transformação, que já é uma 

orientação dos movimentos sociais.  

O Tempo Escola11 e o Tempo Comunidade12 são diferentes espaços 

dedicados à aprendizagem, considerando que neles passam todas as relações 

políticas e sociais fundamentais para o processo formativo com a interação dos 

dois tempos. A organização curricular do curso prevê etapas presenciais em 

regime de alternância entre Tempo Escola, que ocorre na Universidade, e 

Tempo Comunidade, que ocorre nos espaços de origem dos educandos. 

A alternância pressupõe autonomia das instituições e dos atores. Nos 

dois programas, Pronera e Procampo, há autonomia da instituição UFMA, que 

executa a alternância, com aceitação dos alunos, que conseguem trabalhar os 

dois tempos com uma boa articulação. Vale ressaltar que a maior parte dos 

educandos trabalha em escolas que desenvolvem a metodologia da 

alternância, tais como as EFAs e CFAs. 

A alternância pedagógica dos dois programas realiza uma estreita 

conexão e interação entre a teoria e a prática, e desenvolve um trabalho 

reflexivo sobre a experiência. Esta alternância privilegia o projeto pessoal e 

coloca o formando como ator envolvido em seu meio, visando favorecer a 

formação do indivíduo num ambiente próprio à reflexão sobre suas próprias 

experiências. 

O Currículo de Alternância deve ser uma construção da relação teoria e 

pratica, em que a práxis educativa é um dos fundamentos dessa relação.  

 

(...) a formação por alternância foi inaugurada pela Escola 
Família Agrícola para atender especialmente aos filhos dos 
agricultores. Os movimentos sociais do campo, ao constatar as 
demandas dos jovens e adultos para continuarem seus 
processos formativos por meio da educação escolar, buscam 

                                            
11 No Pronera: período em que os educandos permanecem no local onde está ocorrendo o 
curso. 
12 No Pronera: é um tempo de formação intencional que implica na reflexão crítica sobre o que, 
como, para que e com quem se aprende. O Tempo Comunidade se realiza por meio de 
projetos educativos, em que a educação deve estar vinculada ao mundo vivido pelos sujeitos 
envolvidos e a um projeto de desenvolvimento sustentável.  
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nesta forma de organização pedagógica, uma possibilidade de 
elevação da escolaridade dos jovens e adultos do campo 
brasileiro, especialmente com a conquista do PRONERA em 
1998 (CALDART, 2012, p. 254-255).  

 

Com base nos fundamentos políticos epistemológicos da Pedagogia 

dos movimentos sociais, foram incorporados novos princípios no processo de 

construção da metodologia por alternância, com uma proposta alternativa de 

formação integral para a vida e para a cidadania.  

O processo formativo se dá de forma articulada entre o tempo escola e 

o tempo comunidade, entre os quais se distribui a carga horária dos 

componentes curriculares.  

A Pedagogia da Alternância visa proporcionar a formação sem 

desvincular o aluno do campo do seu meio familiar e cultural, revezando-se em 

períodos que alternam a vivência e estudo na Escola, na Família e na 

Comunidade, o que tem uma função metodológica no processo formativo dos 

educandos.  

A riqueza da Pedagogia da Alternância consiste em reconhecer que os 

camponeses têm um saber próprio e que é necessário basear-se nesse saber 

para buscar melhores alternativas. 

A outra prática da alternância no Pronera esteve presente nos cursos 

de Ensino Fundamental e Médio, e, atualmente, na graduação. Neste sentido, 

a alternância na Educação do Campo assume um espaço institucional na 

medida em que um número expressivo de universidades participa da 

experiência proposta pelo MEC, constituindo o curso como regular (ROCHA In 

MOLINA, 2011, p. 220). 

Atualmente, a Pedagogia da Alternância é assumida pela Educação do 

Campo em programas educacionais, sendo defendida pelo MDA por meio do 

Pronera, e pelo MEC, por meio do Procampo. As universidades e os 

movimentos sociais elaboraram projetos pedagógicos prevendo a formação por 

alternância, fazendo com que esta prática se fortaleça enquanto proposta 

pedagógica e metodológica. 
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PARTE I  

3.1 Pronera  

 

Foto 2 – Sala de Aula - Pedagogia da Terra 

 
Foto da pesquisadora.  

 

O curso Pedagogia da Terra foi elaborado pelo Pronera, com a equipe 

de professores da UFMA, que contou com a presença dos movimentos sociais 

para dar sugestões, apresentar as demandas, falar das dificuldades para poder 

contemplar a população de campo de acordo com suas necessidades. Com a 

procuradoria jurídica do INCRA, e em decorrência de orientações contidas no 

Acórdão 2.653/2008 do Tribunal de Contas da União (TCU), foi construído o 

projeto do Pronera que obedeceu a critérios contidos no manual do Pronera / 

2004, nas diretrizes para a educação do campo, com o objetivo de formar 

educadores e educadoras em graduação em Licenciatura em Pedagogia da 

Terra Tradicional, nos assentados da Reforma Agrária no estado do Maranhão 

e em Licenciatura Território da Cidadania, voltados para os assentados e 

quilombolas do Maranhão. Os cursos de Licenciatura em Pedagogia da Terra 

Pronera/UFMA foram criados também para responder à necessidade de 

formação de educadores para a gestão e docência em Educação do Campo, 
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na perspectiva de que esses educadores, em processo de formação, atuem 

com mais eficácia no sistema educacional, nas escolas das áreas de 

assentamentos e na comunidade campesina, uma vez que os alunos dessas 

turmas habitam no campo. 

Esses cursos de licenciatura promovidos pelo Pronera contaram com 

entidades parceiras, como: UFMA, Colégio Universitário (COLUN), Programa 

de Pós-Graduação da UFMA – Mestrado em Educação, e com o INCRA. Este 

coordena e operacionaliza o processo de criação do Colegiado Executivo 

Estadual do Pronera e acompanha a aplicação do recurso, servindo de 

mediador entre o projeto e a Executiva Nacional do Pronera, como também 

entre os vários projetos do estado do Maranhão, no que diz respeito à 

escolarização. A universidade se volta para gerir os recursos financeiros de 

acordo com o plano de trabalho de solicitações da coordenação do projeto que 

apoia as ações, no sentido de garantir o seu desenvolvimento qualitativo, com 

acompanhamento e avaliação do plano de ação do programa (COUTINHO, et 

al., 2008a, p. 6-7), dando subsídios teóricos e político-pedagógicos para um 

bom desenvolvimento do projeto. Ao Colégio Universitário, como integrante do 

programa de formação de educadores do Pronera, cabe liberar professores 

para ministrar as aulas no curso de Pedagogia da Terra, garantindo, assim, o 

funcionamento do curso. Também faz parte da parceria o Núcleo de Estudos e 

Pesquisa em História, Política, Educação e Cultura do Campo - NEPHECC, do 

Mestrado em Educação da UFMA, que visa estimular estudos e educação do 

campo, contribuindo, também, no Tempo Escola e Tempo Comunidade.  

O projeto de curso do Pronera que foi elaborado para ser desenvolvido 

conforme a metodologia da alternância, normalizada pela Resolução CNE/CEB 

nº 01/2006, que expõe motivos e aprova os dias de estudo na comunidade 

como letivos para a pedagogia da alternância. Os dois momentos propostos 

por esta pedagogia para o desenvolvimento do curso são o tempo de estudo 

(Tempo Escola), realizado nos centros de formação – no caso do Maranhão, o 

espaço é a Universidade Federal do Maranhão, funcionando atualmente no 

campi de Bacabal – e funciona com uma carga horária de 70% do curso, e o 

Tempo Comunidade, com uma carga horária de 30% do curso. 
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O curso de Pedagogia da Terra Tradicional tem como objetivo 

promover a formação de educadores e educadoras em Nível Superior de 

graduação, na Licenciatura Especial de Pedagogia da Terra, visando contribuir 

para a consolidação da educação e da escola do campo, com a finalidade de 

trabalhar em favor da organização da formação política e da cultura dos povos 

camponeses, dando ênfase à organização, à formação política e à participação 

comunitária, à defesa dos direitos e, principalmente, no que diz respeito às 

políticas públicas para alterar a realidade da educação do campo. (COUTINHO, 

p. 20, 2008a). 

 

3.1.1 Os desafios do curso de licenciatura para edu cador do campo na 

UFMA – Pronera  

 

Depois de muitas lutas, finalmente o curso Pedagogia da Terra 

Tradicional se institui, tornando-se a primeira experiência de formação em Nível 

Superior do educador para o campo, no Maranhão. 

Para a concretização do curso e com o lançamento do edital, foi 

realizada, no dia 16 de agosto de 2009, a seleção dos candidatos para o curso 

de Pedagogia da Terra Tradicional e para o curso Território da Cidadania, por 

meio do vestibular. O resultado foi divulgado no dia 3 de setembro, com 

aprovação de 200 alunos, configurando-se em mais uma conquista para a 

população campesina e em um desafio para as políticas educacionais. O início 

da primeira etapa do curso de Pedagogia da Terra Tradicional foi em 2010. Foi 

o primeiro curso de graduação para a população do campo oferecido no 

Maranhão, atendendo alunos de 25 municípios do estado. 

O curso de Pedagogia da Terra Tradicional é composto por alunos dos 

Movimentos dos Trabalhadores Sem-Terra e pela Associação dos 

Assentamentos Rurais do Estado do Maranhão MST/ASSEMA. E o curso de 

Pedagogia da Terra Território da Cidadania é composto por alunos do 

MST/ASSEMA/ACONERUQ.  As referidas entidades foram selecionadas pela 

coordenação do Pronera, da Universidade Federal do Maranhão e fiscalizados 

pelo INCRA e Pró-Reitoria de Ensino, de acordo com critérios estabelecidos. 
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O candidato se inscreveu com apresentação de documentos emitidos 

pelo INCRA, comprobatórios de usuário ou dependente de assentado da 

reforma agrária. Outros critérios requeriam que o aluno residisse em áreas de 

assentamento de reforma agrária e em áreas remanescentes de quilombos, 

tivesse feito o curso Magistério do Pronera, tivesse estudado em escolas 

públicas e privadas e que fosse professor de áreas de assentamentos. É 

importante destacar que pessoas que foram alfabetizadas pelo programa e se 

submeteram ao vestibular, foram aprovadas e estão presentes no curso de 

graduação. Neste caso, é constatado que jovens e adultos querem prosseguir 

seus estudos. Os jovens do campo acreditam que o estudo formal possibilita a 

inclusão social para ter uma vida digna, o que prova os resultados dos projetos 

do Pronera desde seu início. 

As disciplinas contempladas pelo vestibular especial para os cursos de 

licenciatura foram Matemática, Língua Portuguesa, Conhecimentos Gerais 

(relativos a História, Geografia, Ciências e às questões do campo). Os 

candidatos aprovados foram convocados para fazer a matrícula no curso de 

Licenciatura, que teve início em 2010, com a Turma de Pedagogia Tradicional 

e, em 2011, com a Turma Território da Cidadania. 

No momento em que a Universidade Federal do Maranhão optou pela 

elaboração do projeto de Nível Superior, levou em consideração todo o seu 

envolvimento e desenvolvimento de experiências de educação do campo nos 

assentamentos, desde 1999, com projetos de alfabetização, escolarização em 

Nível Fundamental, EJA da 1ª a 4ª e da 5ª a 8ª, e no Nível Médio, cursos 

técnicos, dentre os quais podem ser destacadas a organização e execução de 

turmas de Magistério na modalidade Normal para a formação de educadores e 

educadoras do campo em áreas de reforma agrária. Desta forma, foi diminuída 

a lacuna que havia de profissionais com formação para trabalhar nas escolas 

do campo nos períodos de 2002 a 2005 e de 2006 a 2009. Com a formação de 

turmas com a parceria Pronera/UFMA, 357 professores concluíram o nível 

Magistério Normal. Essa foi a primeira experiência no estado do Maranhão, 

com formação de educadores em áreas de assentamentos de reforma agrária 

e de quilombolas nessa modalidade tendo sido mais uma justificativa para criar 

um curso de graduação para os povos do campo.  
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Considerando as necessidades verificadas para a Educação do 

Campo, em nível de graduação, a UFMA, com outras parcerias, elaborou o 

projeto que deverá. “Obedecer às leis da educação nacional, o conjunto de 

normas acadêmicas das instituições proponentes, à aprovação do projeto na 

instituição, à orientação para projetos de cursos superiores, às diretrizes 

metodológica e orçamentária indicada no Manual de Operações” (BRASIL, 

2004, p. 48). 

Esse projeto tem como participantes a Assessoria de Interiorização e 

outros setores da UFMA, que são: Pró-Reitoria de Ensino PROEN, Curso de 

Pedagogia da UFMA, Colégio Universitário, Departamento de Educação I e II, 

Departamentos afins do curso, Núcleo de Estudo e Pesquisa em História, 

Política, Educação e Cultura do Campo (NEPHECC) vinculado ao Mestrado em 

Educação (COUTINHO, 2008 a, p. 10). Houve também a necessidade de a 

universidade elaborar outro projeto para o curso Território da Cidadania, cuja 

necessidade foi justificada pela ausência de professores com Nível Superior. O 

projeto foi aprovado para ser coordenado pela UFMA e COLUN e sob a 

jurisdição do INCRA e ITERMA e de áreas tradicionais camponesas 

(quilombolas e outros parceiros). A coordenação do Pronera e a UFMA 

indicaram para o curso Território da Cidadania 100 educadores em Pedagogia 

da Terra Território da Cidadania, que se submeteram ao vestibular no mesmo 

período da turma do curso Pedagogia da Terra Tradicional para a formação de 

duas turmas, cada uma com 50 alunos. A necessidade de professores com 

curso superior justificou a demanda de formação de profissionais de educação 

básica, para poder atender os povos do campo. 

A universidade se empenhou em executar o projeto do Pronera já 

aprovado, que foi implementado conforme disponibilidade orçamentária 

mediante o termo de cooperação13 ou convênio14. O projeto foi iniciado no 

                                            
13 Instrumento de descentralização de crédito entre órgãos e entidades da administração 
pública federal, direta e indireta, para executar o programa de governo, envolvendo projeto, 
atividade, aquisição de bens ou eventos, mediante portaria ministerial e sem necessidade de 
contrapartida. 
14 Acordo ou ajuste que disciplina a transferência de recursos financeiros de lotações 
consignadas nos orçamentos fiscais e da seguridade social da União e que tenha como 
partícipes, de um lado, órgãos ou entidades da administração pública estadual, distrital ou 
municipal direta ou indireta, ou ainda, entidades privadas sem fins lucrativos, visando a 
execução de programa de governo, envolvendo a realização de projeto, atividade, serviço, 
aquisição de bens ou evento de interesse recíproco, em regime de mútua cooperação. 
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Maranhão e teve como meta atender alunos concludentes do Nível Médio, com 

formação geral e de Magistério, professores de escolas públicas das áreas de 

reforma agrária e os territórios da cidadania15. 

Precisamente em 1994, iniciou-se uma política educacional para a 

formação de professores com Programas de Capacitação Docente (PROCAD), 

depois o Programa de Qualificação Docente (PQD), e, atualmente, o curso de 

formação de professores Darcy Ribeiro, executado pela Universidade Estadual 

do Maranhão. Outros programas de formação de professores surgiram no 

Maranhão: PROFORMAÇÃO, programa do governo federal destinado à 

formação de professores leigos para as primeiras séries do Ensino 

Fundamental, e o PROEB – Programa Especial de Formação de Professores 

para a Educação Básica, executado pela Universidade Federal do Maranhão, 

os quais, infelizmente, são programas que não contemplam os povoados mais 

distantes.   

Essa política educacional deve ter também como princípio a formação 

do educador comprometido com uma práxis educativa que dê embasamento 

para o homem do campo para lutar pelas transformações sociais e que não se 

esqueça de trabalhar a educação para a superação da dicotomia campo e 

cidade, dicotomia esta que permeou por vários anos a história da educação 

brasileira. A educação do campo deve ser construída rumo a um 

desenvolvimento sustentável do campo, de forma que se tome consciência de 

como utilizar a educação como um meio para construir um futuro mais 

sustentável para os povos do campo, tendo uma visão ampla do processo de 

degradação ambiental e oferecendo conhecimentos relacionados com a 

preservação do meio ambiente, ecologicamente correto. 

                                            
15 Os territórios da cidadania envolvem vários setores, entre ministérios e secretarias especiais 
do governo federal: Casa Civil, Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Cidades, Cultura, 
Desenvolvimento Agrário, Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Educação, Integração 
Nacional, Justiça, Meio Ambiente, Minas e Energia, Planejamento, Orçamento e Gestão, 
Saúde, Trabalho e Emprego, Secretaria Especial de Agricultura e Pesca, Secretaria Especial 
de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Secretaria Especial de Políticas para as 
Mulheres, Secretaria Geral da Presidência da República e Secretaria de Relações 
Institucionais. Nesses territórios, as ações do governo federal abrangem as áreas do direito e 
desenvolvimento social, organização sustentável da produção, saúde, saneamento e acesso à 
água, educação e cultura, além de parcerias com os diversos entes federados, as 
universidades e os movimentos sociais.  
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Os projetos voltados para a Pedagogia da Terra Tradicional e 

Pedagogia da Terra Território da Cidadania enfrentaram vários entraves ao seu 

funcionamento. O curso de Pedagogia da Terra Tradicional iniciou em 2010, 

em São Luís, desenvolvendo duas etapas; depois teve de parar e retornou 

somente em dezembro de 2011, com apenas um seminário. Em 2012, o 

desenrolar do curso melhorou, pois foi realizado em três etapas. Em 2013, 

ainda não houve etapa. O curso Território da Cidadania só teve início nas suas 

atividades em dezembro de 2011, depois de uma etapa em 22 de abril de 

2012, fazendo mais de ano que não são realizadas etapas. Sendo assim, esta 

turma ficou prejudicada, pois prestou vestibular no mesmo período da turma 

Pedagogia Tradicional e não pôde iniciar a primeira etapa do curso por falta de 

verbas e entraves burocráticos do TCU.  

O Tribunal de Contas da União suspendeu o pagamento através de 

bolsa para professores, beneficiários do Pronera, e monitores, o que demandou 

tempo para readequação do programa tanto na Instituição UFMA, como no 

INCRA, para que o programa voltasse a funcionar. Vale ressaltar que no mês 

de outubro de 2012 saiu uma nova legislação, na norma de execução, 

autorizando o INCRA a fazer o pagamento, que antes era feito em forma de 

diária, para o professor poder se deslocar, e agora que passou a ser em 

sistema de bolsa, é um pagamento mensal. 

Diante de todos os problemas para o funcionamento dos programas, 

faz-se necessário superar a política de editais, transformando-a em uma 

política orçamentária e planejada no conjunto das despesas das Universidades. 

A Licenciatura em Pedagogia da Terra foi o primeiro curso de 

graduação oferecido pelo programa no estado do Maranhão, viabilizado por 

meio de um termo de cooperação, assinado no final de 2008, entre o INCRA e 

a UFMA, para ter duração de 4  anos.  

O curso já iniciou com alguns problemas. As primeiras etapas do curso 

de Pedagogia da Terra Tradicional foram desenvolvidas em São Luís, com a 

justificativa de que o campus de Bacabal ainda estava em obras e sem 

condições para receber os alunos, isto é, não havia estrutura adequada, com 

alojamentos, refeitórios, dentre outros, considerando-se que os alunos são de 

vários municípios, necessitando de alojamentos durante o período do tempo 
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escola. O projeto deveria ser desenvolvido em Bacabal pelo fato de lá haver 

condições para o funcionamento do curso e pela facilidade de deslocamento 

devido à proximidade da maioria dos municípios. O curso de Pedagogia da 

Terra Tradicional foi organizado em duas turmas com 50 alunos cada, com 

funcionamento das primeiras etapas na UFMA, de modo presencial, cursado 

em dois períodos.  

Outro entrave foi a determinação para que o curso funcionasse em 

Bacabal, com prestação de contas para justificar o deslocamento dos alunos e 

as despesas logísticas, e o pagamento das diárias dos professores de acordo 

com a aprovação do projeto. Em 2011, com a publicação de um edital liberando 

o orçamento, e pelo fato de o campus de Bacabal estar em condições para 

receber os alunos, os cursos tiveram que funcionar na cidade de Bacabal. No 

dia 11 de dezembro, iniciaram-se as atividades dos dois cursos: Pedagogia da 

Terra Tradicional e Território da Cidadania, MST/ASSEMA/ACONERUQ. 

Foi sistematizada uma programação para as duas turmas: a turma de 

Pedagogia Tradicional ficou em Bacabal durante três dias e a turma de 

Território da Cidadania ficou uma semana. A justificativa foi não terem iniciado 

as atividades no período programado. E o recurso teve que ser usado no 

mesmo ano da liberação. As atividades se desenvolveram em seminários 

temáticos, conforme relato a seguir. 

A aula inaugural que iniciou o curso teve o tema “Educação do Campo 

e Formação Humana”, com a presença da coordenadora do Programa de 

Coordenadores da ASSEMA/MST, de professores e da Equipe do INCRA. 

Após o palestrante discorrer sobre o tema, a coordenadora do curso falou 

muito emocionada:  

Hoje é um dia histórico e de muita alegria, mas é uma alegria 
preocupada, cansada, revoltada, mas que apesar do cansaço 
preciso me manter na luta até ter uma alegria plena que é a 
alegria conquistada de ter uma educação, não pela metade, 
mas por inteiro, com todas as condições para que a gente 
realize a conquista. 

 

A Coordenadora do Programa, a equipe pedagógica e os professores 

do curso têm um empenho extraordinário para desenvolver o curso com 
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compromisso e ética, no sentido de fortalecer a educação como elemento 

transformador e valioso para a luta pela emancipação do sujeito, visto como 

instrumento mediador do conhecimento crítico e de uma teoria estreitamente 

vinculada à prática libertadora para melhorar a qualidade de vida no campo.  

À tarde, houve o seminário temático I, com o tema “Educação do 

Campo: lutas e perspectivas”. No dia 12 de dezembro pela manhã realizou-se o 

seminário temático II, com uma palestra sobre a conjuntura política e agrária 

nacional e a conjuntura política e econômica do Maranhão. No dia 13 de 

dezembro, pela manhã e tarde, foram proferidas palestras com outros temas, 

que foram: Estrutura da sociedade atual, Realidade das regiões e dos 

movimentos sociais, e O papel revolucionário da juventude camponesa. Nos 

dias 13 e 14 de dezembro o seminário continuou, e no dia 16 do mesmo mês 

foram realizadas a apresentação e a avaliação do projeto para a turma 

Território da Cidadania. Dia 17 de dezembro, foi realizado o planejamento do 

Tempo Comunidade para a turma do território da cidadania e o encerramento 

com a noite cultural.  

No final do seminário, em 2011, um aluno falou:  

 

Depois de uma longa paralisação, angústias, anseios, estamos 
de volta, e vamos resistir até a nossa formatura, não queremos 
desistir, pois os dominantes não querem que nós estudemos 
para ter mais conhecimento e liberdade. Estou construindo 
dentro de mim um lutador pela educação e só assim chegarei 
ao meu objetivo pois não posso negar a minha história de luta 
de homem do campo.(J.A.S.)16 

 

De acordo com o depoimento, este é mais um camponês que não 

desiste e pensa na educação a partir do lugar em que vive. Deseja conquistar o 

conhecimento para sua autoafirmação junto aos povos do campo. E este 

programa está lhe dando condições e “Associa diretamente a liberdade dos 

cidadãos ao conhecimento” (CONDORCET, 2008, p. 9). 

De acordo com o projeto do Pronera, o primeiro momento do curso 

Território da Cidadania foi em forma de seminário, por ser uma atividade 

                                            
16 Alguns alunos optaram por não colocar seu nome completo, ficando aqui indicadas apenas 
as iniciais.  
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pedagógica obrigatória do curso. E também para justificar a liberação do 

recurso para o ano de 2011, pois esta verba deveria ser usada neste ano de 

2011 e, para não voltar aos cofres públicos, o curso foi realizado em pouco 

dias.  

Ficou acertado que as outras etapas dos cursos voltariam a funcionar 

em 2012, de acordo com as reuniões com as lideranças e os movimentos 

sociais, aos quais cabia confirmar o período para o retorno das atividades 

acadêmicas do curso. Mas, infelizmente, para o curso Território da Cidadania 

em 2012 só houve uma etapa. 

Diante desta situação, comprova-se, mais uma vez, que para as 

autoridades governamentais, uma política pública adequada para os povos do 

campo para melhorar a educação ainda está apenas no discurso e requer mais 

comprometimento para superar o déficit histórico de oferta em Nível Superior 

para a educação do campo. 

O curso Pedagogia da Terra Tradicional voltou a ser desenvolvido em 

Bacabal com tempo escola com aulas presenciais. Foi iniciado no dia 03 de 

março de 2012, com as disciplinas ministradas pelos professores e com 

acompanhamento dos monitores, que são estudantes universitários 

selecionados para orientar os alunos em formação, fazendo um 

acompanhamento necessário das atividades das disciplinas solicitadas pelos 

professores para serem trabalhadas no Tempo Comunidade. Os monitores 

também são responsáveis pela orientação e acompanhamento do Estágio 

Curricular, exigidos pelos dois cursos. 

Os alunos do curso Pedagogia da Terra MST/ASSEMA que participam 

desse curso são das cidades de Açailândia, Buriticupu, Bom Jardim, Igarapé do 

Meio, Lagoa Grande, Nina Rodrigues, Lago do Junco, Lima Campos, Pindaré, 

Pedreiras, Lago da Pedra, Alto Alegre. 

O curso Território da Cidadania tem alunos do ACONERUQ/MST/ 

ASSEMA, e envolveu um total de 23 municípios: Bacabal, Monção, Santa Rita, 

Bom Lugar, Itapecuru, Esperantinópolis, Alcântara, Codó, Brejo, Buriti de 

Inácio, Pinheiro, Bom Jesus da Selva, Maraçumé, Nina Rodrigues, Cajari, Bom 
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Lugar, Pio XI, São Luis Gonzaga, Açailândia, Cururupu, Guimarães, Mirinzale e 

Palmeirandia. 

São alunos que residem no campo. Uma parte deles mora em 

assentamentos e de acordo com sua frequência no curso, comprova-se que o 

programa especificado está atendendo às reivindicações dos movimentos 

sociais organizados. 

Observando o número de municípios que participam desse programa, 

podemos perceber que ele ainda não contempla nem ao menos a metade dos 

217 municípios do Maranhão. Mas, considerando que não tinha uma política 

educacional direcionada à graduação para os povos do campo, a sua 

implantação já pode ser considerada um salto para melhorar a educação do 

campo. Essa política educacional, no momento, é uma proposta política que 

não parte das elites, mas das classes trabalhadoras, especificamente dos 

trabalhadores camponeses, à custa de lutas e conquistas. 

 

Eu vejo que a educação burguesa só tem interesse em 
preparar o sujeito para o trabalho, não vê o sujeito pertencente 
ao campo como ser humano e nós enquanto educadores do 
campo temos que lutar para mudar, vencer os desafios e não 
aceitar tudo que é imposto. (F.V.) 

 

De acordo com esse depoimento do aluno do curso de Pedagogia da 

Terra, percebe-se a vontade de mudança e o seu compromisso com relação à 

educação do campo, já que historicamente tiveram seus direitos negados, 

tendo pouco ou nenhum acesso à vida escolar. 

No que tange a questão política, o curso de Pedagogia da Terra dá 

ênfase à história do sujeito e da educação do campo brasileiro, que é 

destacada no Maranhão, no sentido de possibilitar maior envolvimento dos 

educadores no desenvolvimento da criatividade e na qualificação profissional 

desses alunos. A proposta pedagógica propicia o acesso aos conhecimentos 

sistematizados sem negar a cultura de origem, promovendo a integração do 

aluno com sua comunidade de forma que seja fortalecida a sua autonomia 

intelectual como educador e sujeito social do campo.    
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Os cursos de Pedagogia da Terra Tradicional e Pedagogia da Terra 

Território da Cidadania do Pronera teve como meta promover a escolarização 

de 200 alunos de áreas de assentamento e Territórios da Cidadania, no 

período de 4 anos na modalidade tempo presencial e Tempo Comunidade. 

Nesses cursos, são exigidas 4.380 horas aula de escolarização em nível 

superior, com a realização de 16 etapas de estudos presenciais, 8 etapas 

longas de 30 a 45 dias e 8 etapas curtas de 15 dias, e 16 etapas de Tempo 

Comunidade com 582 horas, com desenvolvimento de estudos, pesquisas, 

estágios curriculares, com apoio dos monitores. Estes são estudantes da 

universidade que têm compromisso e consciência da relevância do seu 

trabalho, com a função de coordenar as ações relativas ao desenvolvimento 

das atividades pedagógicas dos educandos em formação durante todo o 

período do curso, com orientação dos professores, estimulando o estudo e a 

pesquisa, como também a participação política do aluno. A proposta curricular 

deve atender aos interesses do campo e está voltada para a formação política 

e cultural do educador. 

O substantivo terra, associado com a pedagogia, indica o tipo de 

materialidade e de movimento histórico que está na base da formação de seus 

sujeitos e que precisa ser trabalhada como materialidade do próprio curso: luta 

e resistência para permanecer na terra (ANTUNES, 2009, p. 44).  

O curso tem sua proposta curricular que contempla os objetivos e 

metas a serem alcançados, ou seja, dá ênfase à interdisciplinaridade 

construída a partir de eixos temáticos que são Terra, Trabalho, Cidadania, 

Natureza, Cultura e Política. A interdisciplinaridade norteia a formação dos 

educadores em uma ação que aponte para sua intervenção na realidade. “A 

interdisciplinaridade visa à totalidade do saber” (GUSDORF, 1976, p. 27) e 

contrapõe-se ao papel tradicional do professor que somente transmite 

conhecimento.  

Esses eixos se desenvolvem de forma inter e multidisciplinar, 

favorecendo os interesses de educadores e educadoras em formação, dentro 

de um pressuposto básico com uma relação dialético-prática (COUTINHO, 

et.al, p. 42, 2008a). 
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O eixo multidisciplinar deve se fundamentar na capacidade de 

articulação entre diferentes áreas de conhecimento. 

Os componentes curriculares estão divididos em áreas específicas e 

interligadas, chamadas de Núcleos de Estudos e Atividades, os quais são 

compostos por disciplinas curriculares e concebidos como blocos orgânicos de 

conteúdos que visam educar o aluno para a participação social, do ponto de 

vista político e técnico, compreendido pelos conteúdos específicos para a 

formação do educador. (COUTINHO, et. al, 2008a, p. 43). 

Os conteúdos não devem estar dissociados dos métodos; conteúdo e 

método são concebidos nessa proposta com as unidades teoria e prática que 

são: 

• I – Núcleo de Estudos Introdutórios e Formação do Educador do 

Campo. As disciplinas deste núcleo objetivam iniciar a formação específica do 

aluno (Anexo 5). 

O curso em Educação do Campo tem o objetivo de atender à formação 

de educadores de acordo com as especificidades da cultura camponesa, 

cumprindo o que está prescrito nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação do Campo CNE/CEB de nº 1/2002 de 03 de abril de 2002, e a de nº 

2 CNE/CEB, de 28 de abril de 2008 e nas Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e 

Cultura Afro-Brasileira e Africana e do Referencial Curricular para a Escola 

Indígena, assim se adequando ao currículo proposto nessa legislação e que 

está contemplado no Núcleo I. Convém destacar que a dimensão pedagógica 

do currículo dos cursos Pronera e Procampo está assentada em disciplinas 

como filosofia e sociologia, com carga horária de 60 horas, que são 

importantes para o processo formativo pelo conteúdo teórico que desenvolve, o 

qual pode oportunizar conhecimentos sobre os determinantes sociais, políticos 

e econômicos da educação, fundamentais na constituição de um educador. 

• II – Núcleo de Estudos e Fundamento-Sócio-Histórico e Culturais para 

a Formação do Educador do Campo (Anexo 6). 

• III- Núcleo de Organização do Trabalho na Educação Formal e Não 

Formal do Campo que se desdobra em dois subnúcleos de aprofundamento; 
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a) Gestão Planejamento e Avaliação de Sistemas Escolares.  

Trabalhar com a gestão participativa no sentido de envolver todos os agentes 

da educação, na elaboração e execução do planejamento da escola, com uma 

participação articulada entre si. A participação de todos na gestão escolar 

ocorre para buscar melhor qualidade no ensino, desenvolvendo, assim, o 

profissionalismo dos professores.  

b) Fundamentos para a Formação e Organização do Trabalho de 

Docente e do Trabalho em Organizações (Anexo 7). 

• IV – Núcleo de Estudos e Aprofundamento em Áreas Temáticas e 

Complementares à Formação do Educador do Campo. No total são sete áreas 

específicas de conhecimento. Ao aluno é facultado escolher uma área de 

acordo com seu objetivo da formação.  

 

As áreas que o educando pode escolher são: 

Educação Infantil; Educação Especial; Educação de Jovens e Adultos; 

Educação, Comunicação e Tecnologias; Educação e Movimentos Sociais; 

Educação Étnica Bilíngue; Gestão e Organização de Sistemas Educacionais 

(Anexo 8). 

• V – Núcleo de Estudos, Práticas e Disciplinas Complementares 

Obrigatórias e Eletivas (Anexo 9). 

Este núcleo é constituído por um conjunto de disciplinas e atividades 

de formação científica, política e cultural, e o aluno poderá escolher disciplinas, 

oficinas ou seminário segundo um critério de no mínimo duas disciplinas. Os 

alunos devem participar de todas as disciplinas dos núcleos, bem como de 

outras atividades do curso.   

• VI – Núcleo de Estágio Curricular.  

O Estágio Curricular é uma atividade obrigatória de estudo, avaliação e 

investigação; é uma exigência para a formação dos educadores do campo, que 

é mais um desafio a ser vivenciado em suas dificuldades. Iniciou-se no primeiro 

período do curso, de acordo com as normas do estágio que constituem um eixo 

articulador entre teoria e prática que possibilita a interação entre a formação 
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acadêmica e o mundo do trabalho. O estágio do curso é realizado de acordo 

com o que é desenvolvido no Tempo Escola e no Tempo Comunidade, com a 

teoria e a prática, com ênfase na realidade do campo. Cumprindo as Diretrizes, 

o estágio tem uma carga horária de 510 horas, sob a orientação de educadores 

e coordenadores do projeto (Anexo 10). 

 

3.1.2 Estágio supervisionado no Pronera 

 

Em se tratando de formação de professores, a questão do estágio 

supervisionado é importante, na medida em que a formação de professor 

implica formação para a docência. No curso do Pronera o estágio é 

desenvolvido com aulas teóricas e com projetos, intervenção dentro da 

comunidade de cada aluno com orientações dos professores no Tempo 

Comunidade. Também são desenvolvidos projetos na própria escola, 

dependendo das necessidades e prioridades.  

O primeiro momento do estágio teve a parte teórica e depois a prática, 

em forma de observação no Tempo Comunidade. A primeira atividade do 

estágio acertada pela professora foi para que os alunos observassem a escola 

para fazer um diagnóstico com a temática “A escola que queremos”. Todos os 

grupos fizeram as observações e detectaram irregularidades. No período de 

volta ao tempo escola, os alunos falaram sobre suas observações. Na volta do 

tempo presencial, cada grupo falou em sala de aula o que puderam fazer no 

momento das observações no Tempo Comunidade. No período de 

observações, destacaram o fato de terem sensibilizado a comunidade escolar e 

as famílias do povoado. 

Um grupo falou na sala de aula que detectou uma escola onde 

funciona o Jardim de Infância, sem estrutura física adequada. Diante desta 

observação o grupo mobilizou a comunidade para denunciar ao Ministério 

Público, que após constatar a veracidade da denúncia do grupo junto à 

comunidade, interveio para que a escola fosse reformada. Tendo sido 

reformada pela Secretaria, o que podemos afirmar é que esses alunos do curso 

continuam a lutar para ter uma educação de qualidade como direito universal 
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especialmente na educação básica e para que o povo do campo tenha seus 

direitos garantidos, com uma política educacional adequada, que parta das 

vontades, expectativas e projetos do meio rural. 

A educação de qualidade deve gerar sujeitos conscientes, livres, 

responsáveis, autônomos, apropriados de todo o seu processo de formação, 

capazes de produzir a si mesmos e de se apropriar de si como projetos de 

subjetividade e de identidade jamais esgotáveis (CASALI, 2011). Depois, houve 

outro momento de observações nas escolas, de acordo com as orientações da 

professora para os grupos fazerem a pesquisa com a intenção de saber se 

essas escolas tinham Projeto Político Pedagógico (PPP)17. Após as 

observações, no período do Tempo Comunidade, os alunos relataram para a 

professora do estágio no período do tempo escola o que foi observado. A 

professora, então, trabalhou teoricamente o PPP para que os alunos pudessem 

ajudar a construir este projeto na sua escola de atuação e em outras escolas. 

Esse preparo de um PPP decorreu pelo fato de os alunos terem feito uma 

sondagem sobre a existência ou não de um PPP. A professora orientou a sua 

construção, para ser desenvolvido junto aos professores das escolas, deixando 

claro que o projeto deve estar vinculado à melhoria da escola, para que possa 

ocorrer uma mudança educativa. Orientou que, se fosse necessário, os alunos 

poderiam fazer ofício para a Secretaria da Educação do município autorizar os 

alunos do grupo a ajudarem na sua elaboração. Essa foi a atividade do Tempo 

Comunidade, orientada pela professora, para lhe ser entregue e deixada na 

escola, que deveria ser conduzida da seguinte forma: 

• Fazer o planejamento para mobilizar toda a comunidade com 

relação a como se organiza e elabora um PPP. Os participantes devem ser 

esclarecidos nas primeiras reuniões de forma que compreendam: 

• O que vem a ser e para que serve o PPP? Quem deve e quem 

pode participar de sua elaboração? Quanto tempo pode durar o PPP? Para a 

                                            
17 Projeto Político  Pedagógico  é o plano global da instituição. Pode ser entendido como a 
sistematização, nunca definitiva, de um processo de planejamento participativo, que se 
aperfeiçoa e se objetiva na caminhada, que define claramente o tipo de ação educativa que se 
quer realizar, a partir de um posicionamento quanto à sua intencionalidade e de uma leitura da 
realidade. Trata-se de um importante caminho para a construção da identidade da instituição. É 
um instrumento teórico-metodológico  para a transformação da realidade (VASCONCELOS, 
2001, p .169). 
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construção deste, foi feito um planejamento para ser desenvolvido no período 

do Tempo Comunidade. Os alunos dos grupos se empenharam em fazer a 

sondagem sobre o PPP e descobriram a não existência dele nas escolas. 

Fizeram outra mobilização com diretores e professores, no sentido de ajudar a 

construir tal projeto. E deve-se considerar o projeto político pedagógico como 

um processo permanente de reflexão e discussão dos problemas da escola, na 

busca de alternativas viáveis à efetivação de sua intencionalidade, que “não é 

descritiva ou constatativa, mas constitutiva” (Marques, 1990, p. 23). Um dos 

instrumentos da gestão democrática é o PPP e este foi trabalhado no momento 

do estágio do Pronera como complemento da disciplina alcançando os 

objetivos. O projeto teve as reuniões para o início de sua elaboração e o maior 

desafio foi a participação da comunidade no momento do planejamento das 

ações. A fala de um dos alunos demonstra que este período do estágio até o 

momento está contribuindo para sua formação, atendendo suas expectativas. 

O curso está aguardando o outro período do estágio. 

Antes não sabia o que era Projeto Político Pedagógico e só 
depois deste curso e com as aulas teóricas da professora 
Conceição que pude compreender o que é um PPP, e agora 
vou aprender mais porque vai fazer parte das atividades do 
Tempo Comunidade para construirmos em nossa escola de 
atuação (R.S.). 

 

Também para o Tempo Comunidade, os alunos foram orientados para 

trabalhar questões bem pertinentes à educação do campo, no sentido de 

sensibilizar uma organização pedagógica comprometida com a escola do 

campo, dando possibilidades de organização do trabalho pedagógico dessa 

escola, com compromisso com a formação humana, no sentido de trabalhar 

que tipo de homem a escola do campo deve formar para que possa mudar a 

realidade campesina através de práticas pedagógicas inovadoras para os 

povos do campo e estimulando crescente articulação com sua realidade. 

No entanto, uma vez que as etapas do curso precisaram ser 

interrompidas, o estágio ainda não foi concretizado.  
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3.1.3 Práticas pedagógicas dos cursos do Pronera  

 

A prática pedagógica é uma prática inserida numa prática social mais 

ampla, sendo capaz de realizar intervenção numa perspectiva transformadora; 

e as práticas desenvolvidas pelo Pronera contribuem para consolidar o 

conceito de Educação do Campo como espaço de conhecimento. 

Formar professores pressupõe perceber a essencialidade do papel da 

docência; significa criar condições para aquisição e aprofundamento de 

saberes científicos pedagógicos que os habilite no enfrentamento das 

contradições da escola como instituição social determinada e determinante de 

uma estrutura econômica, política e social. 

Já se pode perceber que o curso de Pedagogia da Terra tem 

contribuído para melhorar a educação com relação às práticas pedagógicas 

dos alunos que são professores e os que ainda não estão em sala de aula no 

momento em que se iniciou o curso. Essa contribuição do curso pode ser 

verificada de acordo com as respostas dos alunos no momento da pesquisa, de 

acordo com o depoimento a seguir: 

 

Neste momento, não estou em sala da aula, mas a nossa 
contribuição está além, pois, com certeza, contribui tanto 
dentro da sala quanto fora dela. E aí, juntamente com outros 
professores que estão na sala, a gente já percebe que a 
alfabetização melhorou e os outros níveis também. A relação 
professor aluno, as metodologias utilizadas despertaram mais 
interesse no educando, a vontade de estudar é maior, por quê? 
Porque ele trabalha a partir daquilo que o aluno vivencia, pra 
depois partir para o global, do local para o global. E eu acho 
interessante isso, você trabalhar a realidade do aluno, como eu 
já disse antes, até porque para conhecermos o mundo, a gente 
primeiro tem que se conhecer, se identificar enquanto pessoa, 
porque senão pra mim não faz sentido eu aprender o que é 
uva, se eu não sei o que é o babaçu18, que é uma coisa que 
está no meu dia a dia. E isso é uma coisa que os educadores 
do campo fazem. E assim, conhecer o babaçu, não conhecer 
só o babaçu lá, mas conhecer mesmo, saber a utilidade que 
tem, de como ele está sendo visto na sociedade (Luciana).  

                                            
18 Coco Babaçu – planta da família das palmáceas, dotado de frutos drupáceos com sementes 
oleaginosas e comestíveis, das quais se extrai um óleo empregado, sobretudo, na alimentação, 
para fazer remédios, além de ser alvo de pesquisas avançadas para a fabricação de 
biocombustíveis. Palmeira muito comum no Maranhão. 
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A preocupação desta professora é que seu aluno tenha um 

conhecimento mais amplo, saber a utilidade do babaçu, que é uma planta da 

realidade maranhense, que economicamente ajuda no sustento da família. 

Também destaca a segurança, o domínio de conteúdos e o método de 

transmitir, afirmando que as práticas melhoraram a partir das disciplinas 

ministradas, dando mais respaldo para trabalhar em sala de aula. 

 

Desde os primeiros projetos do Pronera, Magistério, de EJA, de 
Programa Brasil Alfabetizado, eu já trabalhei. E isso a gente vê 
lá na base, que até os próprios educandos, vêm esse 
diferencial. E através da formação política do Pronera, da 
nossa formação, nós vemos que já tem todo esse 
embasamento, já não se consegue mais ir pra sala de aula e 
trabalhar apenas o ABC, mas já conseguimos contextualizar a 
realidade do aluno. E a partir dessa realidade, levamos o aluno 
a ter essa visão global, e ir em busca de instrumentos que 
venham proporcionar esse conhecimento para melhorar a 
educação do campo (Leda). 

 

Este curso proporciona sim uma mudança. A prática do 
professor muda, primeiro pela formação que ele tem aqui, que 
é uma formação diferenciada, e voltada para educação do 
campo e para formação política que faz toda diferença, na 
metodologia de ensino de repassar o conhecimento (Lígia). 

 

Foi uma das conquistas dos movimentos sociais para o campo, 
este curso. Eu estou aproveitando buscando conhecimento 
para ter mais maturidade política e ideológica e trabalhar como 
educador no sentido de melhorar a qualidade da educação 
para os povos do campo (Fabio). 

 

Podemos perceber a questão da formação política do professor, a qual 

dá respaldo para que se desenvolva um trabalho de melhor qualidade na 

escola do campo, com mais autonomia, com uma metodologia no sentido de 

melhorar a aprendizagem dos alunos, transformando os professores não mais 

em agentes passivos, mas defensores de uma educação de qualidade.  

Minha prática em sala de aula com certeza mudou, porque os 
novos conhecimentos que estamos adquirindo contribuem 
tanto para a prática como para elaboração de nossos planos do 
dia a dia, para o convívio até mesmo com os próprios alunos e 
na escola em geral. O modo da gente falar, se expressar, de 
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agir, tudo se modifica. Melhorou muito minha prática em sala 
de aula, tenho mais domínio em termos de métodos, de 
metodologia, de como aplicar o conteúdo, daí então eu afirmar 
que o curso está contribuindo muito na hora de ministrar aula 
no sentido de saber como repassar de maneira que as crianças 
possam aprender (Claudiana).  

 

Depois que estou fazendo este curso me identifico como 
professora de área rural e percebo como mudou a minha 
prática. Eu  trabalho com vontade, com objetivo de mudar, de 
melhorar a visão desses educandos pra que eles possam 
crescer sabendo como lidar com a situação, valorizar o arredor 
deles, nós interagimos para ampliar mais com a realidade da 
criança, por exemplo, ao invés da gente trabalhar o nome pera, 
a gente trabalha o nome manga, que é da realidade deles, não 
deixando de trabalhar o nome pera, que é a fruta, mas a gente 
procura o que está mais na realidade deles, que tem maior 
compreensão (M.J.A.). 

 

Os depoimentos destes alunos reforçam que o curso está surtindo 

efeito, pois eles estão aprendendo como melhorar sua prática de ensino de 

forma que o aluno da escola tenha um melhor aprendizado. Admitem também a 

importância de identificar os problemas do campo e adequar o ensino a esta 

realidade, o que reforça uma escola do campo diferenciada, cumprindo os 

objetivos do curso.  

Na fala dos professores vimos que é possível detectar algumas 

contribuições que o curso trouxe para a prática pedagógica. Um aspecto 

referenciado foi a mudança de postura e metodologia em sala de aula, que está 

associada a um sólido conhecimento dos conteúdos transmitidos. 

 

A formação deve contribuir para que o educador seja capaz de 
propor e implementar as transformações político-pedagógica 
necessárias à rede de escolas que hoje atende a população 
que trabalha e vive no e do campo: um educador do povo do 
campo para muito além do papel da educação escolar; um 
educador que assume seu papel como agente de 
transformação da sua realidade pessoal e social (ROCHA, 
2011, p. 135). 
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3.1.4 Proposta metodológica da etapa de funcionamen to do curso Pronera 

 

Pedagogia da Terra é uma modalidade de formação de professores 

bem recente na UFMA e em todo o país. 

Os cursos de Pedagogia da Terra têm coordenadores dos movimentos 

sociais para acompanhar o seu desenvolvimento de acordo com o 

planejamento. O MST tem o setor de educação, que está sempre dando 

assistência, visando impedir que os alunos desistam do curso.  

Como faz parte do trabalho dos coordenadores do MST/ASSEMA, dia 4 

de março de 2012 foi o dia das organicidades19 orientadas pelos 

coordenadores dos cursos, denominadas de Coordenação Política Pedagógica. 

Os núcleos de base fazem toda a organização do curso e são responsáveis 

pela organicidade da turma, com a orientação dos seus coordenadores, com o 

objetivo de coordenar o polo para que funcione melhor, no sentido de garantir a 

disciplina dos horários, a execução das tarefas, a orientação dos debates sobre 

os valores, a postura dos educandos, a ética, a coerência da autogestão e a 

divisão do trabalho. Coordenam todo o processo do curso, fazendo a 

interlocução da turma por meio das reuniões da coordenação, nas quais são 

sistematizadas as discussões dos núcleos de base. A estrutura organizativa 

tem o núcleo de base, que serve de apoio para o funcionamento das turmas, 

que são apoiadas e orientadas durante todo o processo de formação dos 

educandos no Tempo Presencial e Tempo Comunidade. No Tempo Presencial, 

os alunos do curso se reúnem semanalmente para a discussão dos pontos 

positivos e negativos, das vivências e funcionamento do curso, fazendo a 

avaliação do período. 

Esse núcleo de base tem como meta realizar os estudos das 

disciplinas, estudos políticos e organizativos e o trabalho doméstico, assumindo 

a responsabilidade por todo o curso, como também pela avaliação, que é 

construída e discutida pelos núcleos de base formados por alunos, os quais 

                                            
19 Organicidade refere-se à participação dos alunos em todos os processos de forma ativa, 
responsável e consciente, e também das instâncias de coordenação e direção, dos núcleos de 
base e dos setores que, através de suas ações, dão vida às estruturas criadas respeitando os 
princípios organizativos (planejamento, divisão de tarefas, responsabilidades, direção coletiva, 
avaliação crítica e autocrítica). 
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entregam as observações à coordenação, que faz a sistematização para ser 

discutida em plenária no final de cada etapa do curso. Há uma coordenação 

político-pedagógica que é formada por representantes dos movimentos sociais 

e da Universidade Federal do Maranhão, que tem como função a orientação 

político-pedagógica do curso nas dimensões de organização, gestão, formação 

profissional, política, social e cultural dos educandos, visando o desempenho 

individual e coletivo de cada participante.  

As equipes de trabalho são organizadas no período do funcionamento 

do curso, divididas em infraestrutura, manutenção e limpeza. Essas equipes 

têm a função de organizar a escola, as tarefas a serem feitas diariamente e nos 

finais de semana. No polo, devem garantir a limpeza e manutenção dos 

alojamentos e dos outros espaços, além de organizar a comunicação social, 

garantindo que as turmas tenham acesso a jornais e revistas. A divulgação das 

atividades que ocorrem durante o período do curso também deve ser feita 

pelas equipes. Organizam, ainda, o calendário dos aniversariantes, bem como 

as datas festivas, significativas para a formação dos educandos. A Equipe 

Ciranda Infantil dá apoio às mães, considerando que é permitido ter crianças 

entre 0 e 6 anos no espaço onde se realiza o curso. Ressalta-se que há alunas 

que são mães e assistem às aulas com os filhos no período do Tempo Escola, 

tendo ajuda do grupo da Ciranda Infantil. A Equipe de Cultura e Mística 

organiza e planeja as místicas coletivas: jornada socialista, noites literárias, 

festa de confraternização, com o objetivo de promover a integração entre as 

turmas e os demais envolvidos nas atividades culturais comemorativas 

esportivas e políticas. A Equipe de Memória e Secretaria tem o objetivo de 

garantir o registro de memória da etapa, descrevendo os registros formais do 

curso, no que diz respeito à avaliação, às discussões internas da turma, sendo 

também responsável pelo uso dos materiais didáticos pela turma, mantendo 

comunicação permanente com a coordenação político-pedagógica do curso, 

pois a participação no processo político-pedagógico do curso é importante e 

necessária para a efetivação das atividades educativas durante todo o percurso 

formativo. 

Durante o curso, no período do desenvolvimento de cada etapa, são 

organizados os tempos educativos que têm como objetivo orientar os 
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educandos sobre como organizar o tempo pessoal e o tempo coletivo em 

relação às tarefas que têm durante o período da etapa, cumprindo as metas de 

aprendizagem do curso, com distribuição de horários cronometrados no Tempo 

Escola da seguinte forma:  

• Tempo mística20 e animação: este é um momento de resgate da 

história e das memórias de pessoas que lutaram por uma sociedade mais justa 

e livre; é um momento em que os sentimentos materializados em símbolos 

ajudam as pessoas a manterem a utopia coletiva. O tempo mística é 

desenvolvido todos os dias antes das aulas se iniciarem; é o momento em que 

a coletividade reforça a vivência de valores humanistas, resgatando a história e 

a memória dos lutadores que deram suas vidas por uma sociedade livre. O 

tempo diário destinado ao cultivo da mística da coletividade e à motivação das 

pessoas do curso é de aproximadamente 15 minutos. 

• Tempo aulas/seminários: é o tempo em que ocorrem as aulas em dois 

turnos e, dependendo da necessidade, em três turnos, de segunda a sábado. É 

o tempo destinado à ministração de aulas e realização de pesquisa sob a 

orientação dos professores dos componentes curriculares previstos no Projeto 

político-pedagógico do curso. 

• Tempo trabalho: é aquele que é destinado à realização dos serviços 

necessários para o bem dos educandos que estão alojados no polo, com 

tarefas a cumprir coletivamente de acordo com o plano de atividade de cada 

etapa com a vinculação de cada estudante a uma equipe de trabalho, com 

definição de horários. 

• Tempo reflexão oral/avaliação: é aquele em que cada educando é 

responsável por registrar suas observações e percepções sobre suas vivências 

no dia a dia referente ao processo pedagógico do curso; é uma espécie de 

reflexão sobre o período do tempo escola. No final da etapa, os educandos 

poderão se autoavaliar e ser avaliados na perspectiva de seus limites para 

tentar superá-los. 
                                            
20 A mística é o ânimo para enfrentar as dificuldades e sustentar a solidariedade entre aqueles 
que lutam. Os movimentos populares tiveram, desde o final do século XX, a ousadia de 
assumir a mística, dando a ela um conteúdo próprio. Na mística militante, a organização é um 
instrumento indispensável. (CALDART, 2012, p. 476-477). Mística é uma realidade mais vivida 
do que comentada. É a alma do combatente. É o saber que junta o pensamento à ação e à 
emoção.  
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• Tempo estudo: é destinado a estudos que podem ser realizados em 

grupo ou individualmente. As atividades podem ser de leitura, preparação de 

seminários e realização de atividades, conforme indicação do cronograma do 

tempo escola.  

 

3.1.5 Percurso da Pedagogia da Terra no Tempo Escol a e Tempo 

Comunidade no ano de 2012 

 

No dia 5 de março de 2012 teve início mais uma etapa do curso do 

Pronera, com as turmas de Pedagogia da Terra MST/ASSEMA, com a 

presença dos alunos do MST e da ASSEMA. Como de costume, inicialmente 

fez-se a mística no auditório do campus de Bacabal. Essa mística é realizada 

todos os dias, considerando que o grupo faz parte dos movimentos sociais e 

ela significa para eles uma força motriz. A sua prática deve ser parte integrante 

da vida das pessoas dos movimentos, independente do espaço de celebração, 

que pode ser em qualquer local. Apesar disso, é um processo importante para 

a educação, no sentido de incentivar o desejo de ter dias melhores, numa 

realidade em que as pessoas se respeitem e respeitem a diversidade, a 

dignidade e a unidade de um sistema político que preserve os interesses 

coletivos de sua população. De acordo com depoimentos dos alunos: 

 

Mística tem que ser o sentimento, resgatar um legado de uma 
pessoa que contribui para uma sociedade melhor, e tem um 
papel importante na nossa formação... (Ildo).  

 

A mística deverá ser vivenciada e entendida como princípio 
educativo e de formação político-pedagógica. Ela serve 
também para lembrar as nossas necessidades de luta pelos 
direitos que nos foram negados, como terra, saúde e 
educação. Este momento místico tem um significado 
representativo (L.M.S.). 

 

Eu já inicio o dia com a mística, pois a mesma é um elemento 
que me faz crescer, oxigenar meus sonhos, é que me alimenta 
espiritualmente no mundo das ideias, da luta, da arte. A mística 
é o motor central, que nos faz olhar para nossa história, fazer a 
memória de nossa luta, olhar o horizonte com possibilidade, 
com uma característica que nos envolve, e que precisa ser 
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vivenciada, pois ocupa a centralidade do nosso fazer 
pedagógico e político (Flavio).  

 

Mística é um momento de afirmação dos nossos sonhos, de 
nos lembrarmos das conquistas, e deve ser feito todos os dias 
para termos motivação para lutar e melhorar nossa vida 
(A.C.C.).  

 

De acordo com o MST, a mística não tem um momento específico ou 

especial. A prática deve ser parte integrante da vida das pessoas, 

independente do espaço de celebração que pode ser no acampamento, no 

assentamento, nas escolas, em casa. 

 

O MST trata da mística como sendo o tempero da luta ou a 
posição que anima os militantes. Não é simples explicá-la 
exatamente porque sua lógica de significação não se expressa 
tanto em palavras, mas muito mais em gestos, em símbolos e 
emoções [...]. (CALDART, 2000, p. 133)  

 

Foto 3 – Momento da mística 

 
Foto da pesquisadora. 
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As místicas sempre fazem parte de todas as atividades desses cursos. 

De acordo com as observações, ocorrem em todos os momentos, e no período 

do funcionamento do curso é realizado pela manhã. O MST considera a mística 

uma das dimensões básicas do processo educativo dos Sem Terra.  

 

A mística é a mistura de dramatização que demonstram 
situações alternadas de alegria-rebeldia-sofrimento, são 
momento nos quais os sujeitos se regozijam, pois vivem o 
rompimento das regras de comportamentos sociais. Explodem 
sentimentos de autonomia e liberdade. Sentimentos possíveis, 
que encerram possibilidades de negação de valores impostos e 
afirmação de novos valores ou vontades. […] é ritual ação 
política e ao mesmo tempo, reaviva as velhas tradições, reforça 
laços de origem, mas também incorpora novos elementos e 
anseios. (AMARAL, 1996, p. 260) 

 

 

Depois do momento místico, os alunos se deslocaram para as turmas 

designadas para as realizações das aulas. O professor da turma do MST foi 

escolhido pelos alunos do movimento e é uma pessoa que reside no campo, 

um militante, considerando que uma das normas do movimento é ter professor 

envolvido no trabalho de militância. A disciplina ministrada foi Educação do 

Campo, com momentos de discussão e também com depoimentos de alunos e 

troca de experiências. 

O professor iniciou falando sobre educação do campo e educação 

rural, levando os alunos a identificarem as características históricas e 

sociopolíticas que norteiam o paradigma da Educação Rural e Educação do 

Campo, o que gerou melhor esclarecimento e alguns depoimentos:  

 

Precisamos de uma educação que seja no e do campo, uma 
escola que faz o sujeito pensar, agir, lutar, ousar, mudar, ter 
um melhor olhar no fazer pedagógico e acredito que só pode 
haver mudanças da realidade do campo se tivermos 
conhecimentos fundamentais para que possamos entender 
melhor por onde caminhamos e elevar o nível de nossa 
consciência (M.S.). 

 

Nós, educadores, temos que mostrar para o aluno que o 
campo não é lugar de atraso, mas um lugar que pode contribuir 
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para o desenvolvimento da sociedade e que precisa nascer dos 
sujeitos que vivem na terra (J.M.S.). 

 

Eu me orgulho de falar para as pessoas que estou cursando 
Pedagogia da Terra na UFMA. Em nenhum momento eu falo 
somente Pedagogia para negar minha identidade de ser do 
campo (C.A.S.).  

 

De acordo com os depoimentos, esses alunos querem ter uma 

educação que não negue as raízes do campo, dando-lhes condições de 

permanecer no seu local, tendo possibilidades de criar condições de existência 

no seu habitat de forma que sejam identificados com o trabalho do campo, o 

que pode acontecer através do artesanato, da pesca, e outros, e que sejam 

estimulados a mudar as situações problemáticas, respeitando suas 

diversidades. O fato de se identificarem com o campo enquanto espaço político 

de disputas históricas dos agricultores pela conquista e permanência da terra é 

mais um passo para não saírem do campo. Eles já atribuem mudanças e 

benefícios para sua formação como alunos do programa, o que podemos 

perceber nas suas falas durante as aulas. 

As aulas ocorrem de uma forma muito animada. Os professores 

ministram as aulas com a presença dos monitores, que acompanham a aula na 

sala, o que já é uma preparação para que eles orientem os alunos no Tempo 

Comunidade. Esses monitores são selecionados pelos coordenadores do 

programa, obedecendo a critérios, tais como estar matriculado na área de 

educação ou cursos afins, ter identidade com esse trabalho e compromisso 

com a escola do campo, ter tempo disponível para realizar as atividades e 

participar de fóruns de natureza científica.  

Depois das aulas, no último dia da etapa, é feito um planejamento com 

a organização de grupos de alunos para desenvolverem as atividades 

orientadas pelos professores nas aulas presenciais, para que os monitores 

orientem os alunos, em um período nas cidades de origem dos alunos. No 

último dia de cada etapa do curso é feito um planejamento pelos alunos com os 

monitores e professores, a respeito das atividades a serem orientadas no 

período agendado no Tempo Comunidade, com local, horário e data já 



123 
 

planejados. Também á feita a avaliação em assembleia sobre o funcionamento 

do curso. 

 

3.1.6 Tempo Comunidade 

 

Os grupos de alunos são organizados de acordo com o município mais 

próximo, para que possam ocorrer os encontros. Os monitores recolhem todo o 

material trabalhado pelo professor para fazer a leitura e se preparar melhor 

para a orientação dos educandos. Os grupos de alunos são geralmente de 5 a 

10 pessoas, conforme a proximidade do seu município. Essa orientação 

geralmente é feita em associações, escolas ou igrejas, de acordo com a 

disponibilidade. Os alunos aceitam positivamente este tipo de metodologia de 

alternância, porque têm mais oportunidade de fazer o curso, o que é 

confirmado pelos depoimentos a seguir: 

 

Eu considero interessante, é um aprendizado importante, 
porque é uma coisa pensada justamente para a classe 
trabalhadora. Nesse programa vem a mulher que tem sua 
criança, o jovem e o trabalhador que tem sua roça, então isso 
propicia o aluno estudar, o trabalhador estudar, mas ao mesmo 
tempo ele pode trabalhar na sua roça. Então, o que o tempo 
escola faz? Tempo Escola é o momento em que nós temos 
contato com o conhecimento, nos apoderamos desses 
conhecimentos científicos elaborados junto com os professores 
e o Tempo Comunidade é esse momento de voltar para a base 
da sua comunidade, para estudar e aplicar os projetos de 
intervenção, de pesquisa, fazer suas atividades e tudo tem a 
carga horária. E o tempo comunidade é o momento da gente 
aprofundar aquilo que vimos no tempo escola, ou seja, é o 
momento, que, por mais que a gente não esteja em sala de 
aula, mas a todo momento estamos tendo esse intercâmbio, 
esse momento mais profundo de estar indo para os textos, 
aprofundando, buscando outros autores (Leda). 
 
Eu acho que é válida esta metodologia, até mesmo porque 
você não fica sem exercício, sem estar exercitando o que você 
vê aqui durante o mês. Você vai pra casa, mas você continua 
estudando, você, tem que responder as atividades, tem que 
fazer as pesquisas que os professores repassam para serem 
realizadas no Tempo Comunidade, então, de qualquer maneira 
continuamos estudando aumentando nosso conhecimento, 
porque estamos todo tempo buscando ler, buscando aprender 
mais (Claudiana). 
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Eu acho interessante, porque na metodologia da alternância 
você tem a questão da convivência, que faz com que a gente 
cresça enquanto ser humano. A coletividade que existe na 
questão dos trabalhos que são desenvolvidos pelas equipes no 
andamento da etapa do tempo escola, e por meio da 
alternância tem como conciliar uma coisa com a outra, o 
trabalho, estudo, família (Luciana). 
 
Na minha concepção eu acho um aprendizado a mais, 
principalmente com tantas atividades para fazer no Tempo 
Comunidade, que é um momento de troca, principalmente no 
encontro com o grupo e os monitores (Ligia).  
 
O ideal seria um curso regular, mas como nos somos 
trabalhadores, moramos no campo, esta metodologia é a 
melhor alternativa para ter um curso superior e continuar no 
campo para não haver a limpeza demográfica que o capital 
está fazendo no campo para usar o campo como espaço de 
negócio (Flavio).  
 
No magistério normal eu fiz o curso com a alternância, e agora 
no curso superior novamente, é mais uma oportunidade para 
eu me formar, pois meu sonho é ser formada em pedagogia e 
ser professora na minha comunidade (M.J.).  
 

No relato dos alunos a alternância dá a possibilidade de estudar e 

trabalhar, e a articulação entre o Tempo Escola e Tempo Comunidade permite 

que o movimento de ação-reflexão-ação aconteça no processo de formação. 

O modo de apropriação da alternância foi recriado e adotado no 

sentido de uma alternância integrativa entre a teoria e a prática na formação 

dos educandos para poder ocorrer a construção do conhecimento de acordo 

com as necessidades nas escolas e comunidades de onde provêm os 

estudantes. 

Na disciplina de Educação do Campo, o professor deixou como 

atividade um roteiro para ser desenvolvido pelos alunos no Tempo 

Comunidade, da seguinte forma: fazer uma sondagem dos saberes prévios dos 

educadores do campo acerca da educação do campo. 

Para o cumprimento da atividade na volta para suas cidades, os alunos 

visitaram as escolas das comunidades para tratar especificamente da relação 

entre escola do campo e no campo, e nesta visita fizeram um diagnóstico 

envolvendo a comunidade. 
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Após a visita às escolas, esses alunos se organizaram para fazer um 

estudo de texto sobre educação, a fim de terem um melhor aproveitamento 

para socializar com a comunidade. Depois, elaboraram um planejamento para 

executar nas escolas e convocaram reuniões onde cada grupo realizou sua 

oficina. O grupo do assentamento de São Domingos, povoado de Nina 

Rodrigues, observado por mim, realizou uma oficina com educadores e 

educadoras sobre questões referentes à educação do campo, tendo como 

objetivo levar a comunidade escolar a conhecer o processo histórico que 

configurou a educação rural e a educação do campo como paradigmas 

vinculados a distintas concepções de desenvolvimento do campo, com vistas a 

compreender os fundamentos dessa educação como direito humano. 

 

Educação do Campo é maior que a escola e abrange o 
conjunto de relações sociais e os variados espaços formativos 
que constituem as comunidades e os movimentos sociais. 
Porém a escola possui um importante papel a desempenhar na 
Educação do Campo, que é o de compreender o tipo de ser 
humano que ela precisa ajudar a formar e como pode contribuir 
com a formação dos novos sujeitos sociais que vêm se 
constituindo no campo hoje (CALDART, 2010, p. 27). 

 

Foi mais um plano executado pelos alunos do curso de Pedagogia da 

Terra no povoado, no sentido de fazer a escola compreender a importância de 

uma educação do campo, como também sensibilizar um novo homem e uma 

nova mulher, como sujeitos críticos da sociedade. No momento do encontro, o 

grupo incentivou a participação das famílias no processo de construção de uma 

educação para os povos do campo21, com uma concepção emancipatória, 

despertando também nos diretores e professores a importância de levar em 

conta a realidade social do aluno tratando-se de educação do campo e no 

campo, mostrando também que a escola não é só lugar de aprender, mas 

                                            
21 Povos do Campo é o nome afirmado pela Conferência Nacional de 1998 para dar conta das 
diferenças históricas e culturais dos grupos sociais que vivem no campo e do campo. 
Pertencendo a grupos cuja produção da existência se dá fundamentalmente a partir da relação 
com a natureza direta ou indiretamente, estas populações vivem nas sedes de pequenos 
municípios ou nas florestas, ou nas ribanceiras, ou nas comunidades pesqueiras, ou nas 
propriedades de agricultura familiar, ou nos assentamentos da reforma agrária, ou nas áreas 
remanescentes de quilombolas, ou em outros espaços sociogeográficos de igual apego cultural 
e de produção de vida. 
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também de viver, uma vez que “O conhecimento está naturalmente ligado à 

vida, fazendo parte da existência humana” (PETRAGLIA, 2011, p. 81). 

Depois dessa vivência no Tempo Comunidade, a aluna do grupo falou 

no momento do último encontro realizado na escola, para concretizar a oficina: 

 

Nosso objetivo não é dar um modelo pronto, mas sugerir novas 
metodologias com o objetivo de erradicar o ensino mecânico e 
tradicional que infelizmente não foram superados. Queremos 
que os professores façam uma reflexão da concepção da 
educação do campo para poder trabalhar com a comunidade 
do campo, proposta que possa ajudar na reflexão da educação 
que queremos e podemos ter. (Leda) 

 

Percebe-se o engajamento e o envolvimento político-social trabalhados 

nesse curso de Pedagogia da Terra, principalmente no sentido de pensar e 

fazer uma educação que se diferencia da perspectiva alienante e excludente 

para ser colocada na lógica da humanização e, portanto, da vida em toda a sua 

plenitude.  

 

3.1.7 Percurso do curso Pedagogia da Terra Territór io da Cidadania 

 

O curso Território da Cidadania, que faz parte do projeto Pronera, 

iniciou no dia 22 de abril de 2012 suas atividades com aulas presenciais, já que 

no período de dezembro permaneceu apenas uma semana no campus de 

Bacabal. Com muito entusiasmo, os alunos retornaram às aulas, mas com a 

turma reduzida. Nesta etapa ocorreram as aulas com as disciplinas 

introdutórias, e pude perceber muita esperança e vontade de concluir o curso, 

de acordo com o depoimento de dois alunos: 

 

Este curso é mais uma conquista de nossas lutas, e eu tenho 
que finalizar este curso, que faz parte do meu sonho e de 
minha família (F.S.S.). 
 
Não vou desistir, este curso pode passar dez anos para 
terminar, mas eu vou me formar para continuar no campo e 
melhorar a qualidade da educação do campo (L.M.C.). 
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Em razão de terem ficado sem cursar por mais de um ano, houve 

evasão, então foi lançado o Edital nº 96/2012 para preencher as vagas de 

desistência dos alunos, mediante a realização de outro vestibular. Com o 

resultado e a aprovação, os alunos terão direito a aulas especiais para 

recuperar os estudos. Esse curso foi oferecido para quatro Territórios da 

Cidadania do Maranhão, que são o Baixo Parnaíba, Cocais, Lençóis 

Maranhenses/Munim e Vale do Itapecuru, com o objetivo de formar educadores 

que desenvolvam metodologias capazes de atender à educação das 

diversidades territoriais e culturais, possibilitando uma educação voltada para 

as relações étnico raciais. Além do público dos territórios, há também os alunos 

da ASSEMA/MST. 

O programa voltado para o Território da Cidadania visa melhorar o IDH 

(Índice de Desenvolvimento Humano)22 e IDEB (Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica). É um programa do governo federal, que prioriza suas ações 

em regiões onde os investimentos públicos e privados não têm sido suficientes 

para garantir o atendimento das necessidades básicas da população. É mais 

uma proposta do Ministério do Desenvolvimento, para a redução da 

desigualdade social no meio rural brasileiro. Quando se trata do Maranhão, no 

que diz respeito às áreas que abrangem o Território da Cidadania, ainda é um 

espaço de extrema pobreza e exclusão; e no que tange à educação em Nível 

Superior, ainda tem um índice baixo. 

No momento em que o curso de graduação se tornou real para essa 

população, fez-se mais um desafio, considerando que o IDH Médio do 

Território Maranhense/Munim (MA)23 é de 0,57%, o Território da Cidadania do 

                                            
22 O IDH concentra, em um número, um índice de fato, um conjunto de condições, mostrando 
que não bastam tabelas sociais para contrapor o índice econômico “PIB per capta”. O Índice de 
Desenvolvimento Humano varia de 0 (nenhum desenvolvimento humano) a 1 (desenvolvimento 
humano total). Países com IDH até 0,499 têm desenvolvimento humano considerado baixo; os 
países com índices entre 0,500 e 0,799 são considerados de médio desenvolvimento humano, 
e países com IDH maior que 0,800 têm desenvolvimento humano considerado alto. 
23 Com 14.374,90km2, formado pelos municípios de Axixá, Pacabeira, Barreirinhas, Cachoeira 
Grande, Humberto de Campos, Icatu, Morros, Paulino Neves, Presidente Juscelino, Primeira 
Cruz, Rosário e Santo Amaro do Maranhão. Com 201.574 habitantes dos quais 130.534 
(64,76%) vivem na área rural. O território da cidadania de Lençóis Maranhenses/Munim tem 
9.616 agricultores familiares, 7.842 famílias assentadas, 5.627 famílias de pescadores e uma 
comunidade quilombola. (BRASIL, 2008) 
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Baixo Parnaíba (MA)24 possui um IDH médio de 0,55%, o Território da 

Cidadania do Vale do Itapecuru (MA)25 tem IDH médio de 0,57% e o Território 

da Cidadania de Cocais (MA)26 possui IDH médio de 0,59%. São territórios 

onde a maioria da população é de assentados, pescadores, quilombolas e 

agricultores familiares (BRASIL, 2008). Essas regiões também têm baixo Índice 

de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) e quando se trata de 

educação em Nível Superior ainda têm uma situação pior devido à falta de uma 

política educacional para esses territórios nos anos anteriores.  

Vale ressaltar que diante de tantas lutas, temos, a partir de 2009, uma 

política pública educacional com os programas Pronera e Procampo, através 

dos quais estamos fazendo uma análise com relação ao funcionamento e às 

contribuições para os povos do campo no que diz respeito à educação. 

A atuação dos Territórios da Cidadania, apoiada diretamente pelo 

Ministério do Desenvolvimento Agrário e pela Secretaria de Desenvolvimento 

Territorial MDA/SDT, tem como objetivo a superação da pobreza e das 

desigualdades sociais e econômicas no meio rural, inclusive as de gênero, raça 

e etnia. Visa também o uso da terra por meio de uma estratégia de 

desenvolvimento territorial sustentável, com integração de políticas públicas a 

partir de planejamento, priorizando a inclusão produtiva das populações pobres 

e segmentos sociais mais desiguais, tais como trabalhadores e trabalhadoras 

rurais, quilombolas e indígenas. Sua atuação se dá em territórios com menor 

IDH e com maior concentração de Programa de Bolsa Família, onde se dão 

                                            
24 Com 19.178,80 km2, é formado pelos municípios de Anapurus, Araioses, Belágua, Brejo, 
Buriti, Chapadinha, Água Doce do Maranhão, Magalhães de Almeida, Mata Roma, Milagres do 
Maranhão, Santana do Maranhão, Santa Quitéria do Maranhão, São Benedito do Rio Preto, 
São Bernardo, Tutoia e Urbano Santos. Com 336.659 habitantes, dos quais 197.082 (58,54%) 
vivem na área rural. O Baixo Parnaíba tem 33.580 agricultores familiares, 4.693 famílias 
assentadas, 6.698 famílias de pescadores e 12 comunidades quilombolas (BRASIL, 2008). 
25 Com 8.932,20 km2, é formado pelos municípios de Anajatuba, Cantanhede, Itapecuru Mirim, 
Matões do Norte, Miranda do Norte, Nina Rodrigues, Pirapemas, Presidente Vargas, Santa Rita 
e Vargem Grande. Com 200.546 habitantes, dos quais 100.147 (49,94%) vivem na área rural. 
O vale do Itapecuru tem 16.477 agricultores familiares, 6.369 famílias assentadas, 2.384 
famílias de pescadores e 31 comunidades quilombolas (BRASIL, 2008).  
26 Com 29.970,40 km2, é formada pelos municípios de Afonso Cunha, Aldeias Altas, Buriti 
Bravo, Caxias, Codó, Coelho Neto, Coroatá, Duque Bacelar, Fortuna, Lagoa do Mato, Matões, 
Parnarama, Peritoró, Senador Alexandre Costa, São João do Soter, Timbiras e Timon. Com 
682.936 habitantes, dos quais 226.234 (33,13%) vivem na área rural. Cocais tem 39.516 
agricultores familiares, 10.906 famílias assentadas, 577 famílias de pescadores e dez 
comunidades quilombolas (BRASIL, 2008).  
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agricultura familiar e assentamento da reforma agrária e com maior 

agrupamento de população quilombola e indígena. 

O Programa Território da Cidadania foi lançado em 2008 pelo governo 

federal, com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico e 

universalizar programas básicos de cidadania por meio de uma estratégia de 

desenvolvimento territorial sustentável, com uma linha de ação dando apoio a 

atividades produtivas, com acesso a direitos e fortalecimento institucional. 

Abrange, ainda, o desenvolvimento sustentável, que engloba a educação 

ambiental, colocando-a no contexto mais amplo dos fatores socioculturais e de 

questões sociopolíticas de igualdade, pobreza, democracia e qualidade de vida 

(UNESCO, 2005). 

De acordo com o Projeto, o curso Pedagogia da Terra para os povos 

do campo é desenvolvido de forma multi e interdisciplinar, que não se restringe 

a uma prática pedagógica, mas consiste em uma pedagogia interventiva, 

produtiva e reflexiva, capaz de abranger um amplo leque de referências e 

interfaces do conhecimento do campo e de seus movimentos e demais formas 

de organização (COUTINHO, et.al, 2008 a, p. 20-21). 

O objetivo geral do curso é promover a formação de educadores e 

educadoras em Nível Superior, na Licenciatura Especial de Pedagogia da 

Terra, visando contribuir para a consolidação da educação e da escola do 

campo, e da escola nos Territórios da Cidadania. Tem como finalidade 

desenvolver um trabalho em favor da organização e cultura dos povos 

camponeses e estimular a participação comunitária em defesa da garantia do 

direito às políticas públicas (educação, reforma agrária, saúde, saneamento, 

previdência, cultura, lazer, trabalho). O curso considera as dimensões social, 

histórica, econômica, política, cultural, ética e estética constitutivas dos saberes 

e experiências do homem e da mulher do campo com uma alusão às relações 

de trabalho, à produção de valores, conhecimentos e tecnologias que 

contribuam para a transformação dessa realidade e para o desenvolvimento 

sustentável das regiões e áreas de reforma agrária (Ibidem, p. 21). 

Os cursos de Pedagogia da Terra Tradicional e Pedagogia Território da 

Cidadania do Pronera constituem um diferencial na formação dos alunos com 

apoio dos monitores. Estes são estudantes da universidade que têm 
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compromisso e consciência da relevância do seu trabalho, com a função de 

coordenar as ações relativas ao desenvolvimento das atividades pedagógicas 

dos educandos em formação durante todo o período do curso, mediante 

orientação dos professores, estimulando o estudo e a pesquisa, como também 

a participação política do aluno.  

Em uma das nossas observações realizadas no povoado de São 

Domingos, na zona rural de Nina Rodrigues, a 156 km de São Luís, durante os 

dias 27 de maio a 2 de junho de 2012, pudemos destacar a importância dos 

encontros nesse período do Tempo Comunidade, com as orientações dos 

monitores junto aos alunos do curso. As atividades orientadas pelos monitores 

eram referentes às atividades deixadas pelos professores no período do 

Tempo Escola, realizadas no mês de março de 2012, e deveriam ser entregues 

e discutidas em junho e julho, na etapa presencial, de acordo com o 

planejamento no Tempo Escola. 

No momento da nossa observação, percebemos o envolvimento e 

interesse dos alunos para a realização das atividades, que se iniciaram às 

8h30. Os monitores iniciaram a leitura de todo o planejamento das atividades 

das disciplinas para depois trabalhar as atividades junto aos alunos, com 

intervalo para o almoço e retorno à tarde e à noite. Alguns já tinham feito uma 

parte das atividades e outros ainda a estavam construindo. Mas nesse 

momento fizeram perguntas para tirar as dúvidas concernentes às atividades. 

Foi um momento proveitoso e, com ajuda dos monitores, algumas atividades 

foram realizadas e outras ficaram encaminhadas.  

Para os alunos do curso, as orientações dos monitores são importantes 

para ajudar na sua formação, e no momento da entrevista os alunos falaram:  

 
O monitor pra mim é uma espécie de mediador, porque não 
tem como você estar na sala de aula, tirar todas as dúvidas. 
Quando nós vamos pra casa com trabalho no Tempo 
Comunidade, nós vamos ler, e sempre surgem algumas 
dúvidas, e eu vejo o monitor como o facilitador nesse processo 
de ensino aprendizagem no Tempo Comunidade, porque ele 
vai contribuir pra facilitar os trabalhos, para tirar as dúvidas, 
orientar e contribuir conosco (Luciana).  
 
Eu acho de extrema importância, porque uma vez que nós não 
temos ainda domínio de todo o conteúdo para a execução de 
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alguns trabalhos, não deixa de ficar uma dúvida e esse 
momento é de socialização. O monitor é interessante, porque 
temos a possibilidade de melhorar os trabalhos. Então, eu acho 
de suma importância para socialização e pra tirar dúvidas. Pelo 
menos o monitor que acompanha o nosso grupo é atuante, não 
sei os demais, mas ele tem contribuído bastante e é válido 
(Leda). 
 
Eu, também, considero positivo, quando eles vão para o 
Tempo Comunidade, eles já estudaram os textos que nós 
trazemos para o Tempo Comunidade. Então eles vão com o 
papel mesmo de educador, só tem o nome de monitor, mas 
eles vão como um educador pra fazer com que os educandos 
que estão lá com dificuldade, consigam absorver aquele 
conhecimento de alguns trabalhos que nós levamos (Ligia). 
  
Eu considero um momento importante quando nos reunimos 
com os monitores, que são pessoas preparadas para nos 
orientar com as atividades que são desenvolvidas no Tempo 
Escola. Acho muito rico este encontro com os monitores no 
qual melhoramos nossos trabalhos ocorrendo também uma 
troca de conhecimento (Flavio). 
 
 Como eu trabalho em sala de aula o tempo é pouco para 
desenvolvermos atividades no Tempo Comunidade, mas 
confesso que eu só consigo fazer estas atividades no momento 
do encontro com os monitores e para mim eles contribuem 
muito para eu poder melhorar minhas atividades e levá-las de 
volta para ser discutida no Tempo Escola (M.J.A.). 

 

A partir dos depoimentos, percebe-se que o encontro com os monitores 

é o momento em que ocorre a socialização dos conhecimentos. Os alunos têm 

um período para fazer as atividades e depois podem se encontrar com os 

monitores, os quais orientam essas atividades para serem entregues e 

discutidas na volta às aulas presenciais, sendo também um momento 

computado como carga horária e de aprendizagem. 

Os monitores, além de orientar os alunos no Tempo Comunidade, no 

período de aulas presenciais, no mês de março, orientaram os alunos do curso 

de Pedagogia da Terra Tradicional a construir trabalhos para serem 

apresentados na 64ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso 

da Ciência (SBPC), e foi um momento de produção de conhecimentos entre 

monitores e alunos do curso, momento este que veio comprovar o aprendizado 

dos alunos. De doze trabalhos enviados, onze foram aprovados e 

apresentados no evento entre os dias 23 e 27 do mês de julho de 2012 na 
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Universidade Federal do Maranhão, onde aconteceu o encontro com o tema 

“Ciência cultura e saberes tradicionais para enfrentar a pobreza”. Os trabalhos 

foram elaborados e desenvolvidos pelos alunos do curso de Pedagogia 

Tradicional, com os seguintes temas: 

“Educação do Campo e comunidades tradicionais: reflexões acerca das 

percepções e contradições da educação no espaço rural do médio Mearim 

maranhense.” 

“A luta pela terra no enfrentamento da pobreza no campo no município 

de Nina Rodrigues/MA.” 

“Processo de lutas e conquistas na comunidade Água Branca/MA.” 

“Contradições e conflitos no resgate histórico da comunidade Morada 

Nova-Monção/MA.” 

“Ensino multisseriado e educação no campo: as consequências da 

multisseriação na Escola Elias Feitosa da comunidade São José dos Mouras, 

Lima Campo/MA.” 

“Identidade Camponesa e Processo Organizativo no Assentamento 

COMP 1° de Janeiro, município de Palmeira do Tocant ins/TO.” 

“Educação do campo e juventude: estudo acerca das perspectivas dos 

jovens na comunidade de Centrinho do Acrísio, Lago do Junco/MA.” 

“O papel das organizações das mulheres na luta pela preservação da 

palmeira de babaçu na comunidade Ludovico, Lago do Junco/MA.” 

“Êxodo e juventude camponesa: reflexões acerca da migração de 

jovens na comunidade Ludovico, Lago do Junco/MA.”  

Os alunos deveriam construir os trabalhos de acordo com os TCC do 

período do magistério ou outros temas. Convém ressaltar que os alunos do 

Procampo também elaboraram trabalhos com orientação dos professores e 

apresentaram na SBPC. 

Percebe-se que os temas desenvolvidos pelos alunos se deram de 

acordo com a realidade do campo, não fugindo sua identidade. Os professores 

e monitores ajudaram os alunos a construírem os trabalhos. 
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Fotos 4 – Apresentação dos Trabalhos na SBPC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fotos da Pesquisadora. 

 

 

Os alunos apresentaram seus trabalhos com prazer, o que pode ser 

representado pelas seguintes falas: 

 

Estou me sentindo o máximo, jamais eu poderia imaginar estar 
aqui neste local da universidade diante de tanta gente, fazendo 
esta apresentação, e agora sei que sou capaz de produzir 
conhecimento e vou fazer mais trabalhos para apresentar, nos 
próximos encontros, e neste momento quero agradecer aos 
professores que estão nos orientando e incentivando (A.C.).  
 
Nosso tema foi construído por cinco pessoas, e quando chegou 
o resultado ficamos felizes com a nossa produção e no 
momento da nossa apresentação eu me senti uma pessoa 
mais capaz, estava precisando apenas de oportunidade (J.C.).  

 

Percebe-se a alegria desses alunos confirmando que construir 

conhecimento é uma possibilidade de resgatar a dignidade do ser humano no 

interior da cultura à qual pertence. 

Vale ressaltar que um dos monitores do programa que orientou os 

alunos desse povoado é aluno de Ciências Sociais da UFMA e foi aluno do 

magistério do Pronera; a outra monitora é aluna do curso de Pedagogia. 
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Esse aluno é um caso a ser destacado como um resultado positivo da 

educação do campo, pois estudou em escolas situadas no campo do seu 

município de origem, Lago do Junco, no interior do Maranhão, faz parte da área 

de assentamento, tem afinidades para realizar o trabalho com uma relação 

teórica e prática, de acordo com os objetivos do programa do Pronera, que 

oferece mais embasamento e uma melhor qualidade para orientações dos 

alunos do campo. 

Cursou o Ensino Fundamental na Escola Família Agrícola, o técnico 

em agropecuária na Escola, localizada no município Lago do Junco, e o 

Magistério no Pronera, onde se formou na primeira turma de assentados da 

reforma agrária. Atualmente, está cursando Ciências Sociais na Universidade 

Federal do Maranhão e é monitor do curso de graduação Pedagogia da Terra, 

do Pronera, dando sua contribuição para os educandos do campo em Nível 

Superior, em momentos científicos e culturais, com orientações no Tempo 

Comunidade, em vários espaços do campo, nos povoados, de acordo com o 

planejamento do curso.  

No percurso de monitor, tem compromisso com os objetivos do curso, 

visto que já conhece a realidade e tem uma formação pedagógica e política 

para lidar com os povos do campo, estando preparado e apto para as 

orientações das atividades dos alunos em formação da Pedagogia da Terra. 

Participa dos dois momentos do curso, Tempo Escola, momento de aula, 

acompanha a disciplina para saber como serão desenvolvidos os trabalhos no 

Tempo Comunidade, tendo assim envolvimento com todo o processo de 

acompanhamento dos alunos. Marcos afirma: 

 

Ser monitor me ajudou a crescer, pois, estudando para orientá-
los, a vantagem é a aprendizagem e a troca de conhecimento, 
de experiência, no momento em que estou orientando no 
Tempo Comunidade como monitor faço associação de duas 
coisas, a produção e a política do assentamento, a teoria com 
a vivência. 

 

O curso de Pedagogia da Terra trabalha no sentido de produzir 

conhecimento gerando impacto em relação aos professores em processo de 
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formação. Nos depoimentos abaixo, os alunos elencam os benefícios do curso 

para sua formação: 

Bem, em primeiro lugar porque é uma educação diferente, e aí, 
a partir do momento que nós escolhemos participar e ingressar 
nesse projeto, é porque nós vimos que é diferente de outros 
projetos, mas a gente sabe que dentro da instituição tem esse 
programa que é em prol dos trabalhadores, e eu me  identifico 
com ele, porque a partir do Pronera, hoje eu tenho uma visão 
de mundo diferente, uma concepção diferente, além da 
formação científica tem a formação política, de saber como se 
organiza a sociedade e dentro de todas as disciplinas, tem todo 
um comprometimento por parte da coordenação, até das lutas 
dos movimentos (Leda). 

 

Um dos benefícios que eu vejo no curso do Pronera de 
Pedagogia da Terra é a questão da identidade que é muito 
forte, a gente se ver enquanto sujeitos produtores do 
conhecimento do campo, a gente reafirmar a nossa identidade 
enquanto sujeitos do campo e educadores do campo, porque aí 
aqui a gente trabalha também a nossa formação política 
enquanto sujeitos que fazem parte de uma classe trabalhadora, 
e aí tem tudo isso, a questão da identificação enquanto classe, 
qual classe eu pertenço enquanto trabalhador, enquanto 
movimento (Luciana). 
  
Um dos pontos mesmo pra diferenciar de um curso normal eu 
diria que é a formação política que nós temos, o conteúdo que 
contribui para nossa prática enquanto educadores futuramente 
com formação superior, todo um aparato que nós temos, que 
nós somos assessorados para essa formação que só veio 
melhorar a nossa prática enquanto educadores (Ligia).  
  
Quando iniciei este curso já vim sabendo que durante estes 
anos minha vida iria mudar, apesar das dificuldades da falta 
das etapas no tempo certo quando eu retorno tenho mais força 
para continuar, pois os benefícios que este curso está me 
proporcionando no que diz respeito à formação política, a 
metodologia, a solidariedade... (Flavio). 
  
 No primeiro momento já me senti outra pessoa com as 
primeiras disciplinas, depois tivemos uma parada devido à falta 
de recursos, mas quando voltei e que participei do seminário 
em dezembro de 2011 me senti mais forte para continuar, 
tivemos mais outras etapas e percebi quanto eu cresci e o 
quanto este curso está me beneficiando e me dando mais força 
para lutar e não desistir (M.J.A.). 
 
Eu acho, que este curso contribuiu na minha formação porque 
está me fazendo crescer, tanto profissionalmente como 
pessoalmente,  eu estou aprendendo a cuidar da minha família, 
da sala de aula da escola, a ter um outro comportamento na 
minha comunidade valorizando mais a minha cultura, foi  
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também mais um crescimento na minha prática pedagógica 
(Claudiana). 
 

Percebe-se a importância do Programa, pois os alunos admitem os 

benefícios para sua formação nas questões políticas e pedagógicas, e vale 

ressaltar que a maioria é composta por alunos do curso do Magistério de 2002- 

2009, e tiveram vontade de continuar, desafiando os obstáculos, e fazer o 

curso de graduação. A educação deve ser contínua e permanente, ou não é 

educação (MESZÁROS, 2008, p. 12). 

 

 

PARTE II 

 

3.2 Procampo  

 

Foto 5 – Sala de Aula – Procampo  

 
Foto da pesquisadora. 

 

A aula inaugural do curso de Licenciatura do campo ocorreu em 2009 

na Universidade Federal do Maranhão com a presença de vários 
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representantes dos movimentos sociais e entidades parceiras. A professora 

Cacilda, que proferiu a aula, afirmou que a concretização do curso foi mais um 

passo dado na árdua caminhada. E, em 2010, iniciaram-se mais dois cursos: 

Ciências Agrárias e Ciência da Natureza e Matemática (Anexo 11).  

O curso iniciou suas atividades em outubro de 2009 com duração 

prevista para quatro anos, desenvolvido em dois tempos: Tempo Escola, 

desenvolvido no sítio Pirapora, e Tempo Comunidade, no local que os 

educandos residem, sendo este tempo contado como carga horária. 

A turma de 2009 foi organizada com 60 alunos, sendo 30 de Ciências 

da Natureza e Matemática, e 30 de Ciências Agrárias. As turmas de 2010 

seguiram os mesmos critérios da turma anterior. 

Em 2009, teve início o curso do Procampo voltado especialmente para 

a formação do professor do campo com duas turmas, cada qual com 30 alunos. 

Em 2010, iniciaram-se mais duas turmas tendo como objetivo formar 

educadores que atuem nas diferentes etapas e modalidades da Educação 

Básica do campo. Neste programa, eles terão todo o suporte para aprimorar 

sua capacitação e proporcionar uma educação de melhor qualidade aos seus 

alunos. 

O Procampo tem a missão de promover a formação superior dos 

professores em exercício na rede pública das escolas do campo e de 

educadores que atuam em experiências alternativas em Educação do Campo, 

por meio de estratégia de formação por áreas de conhecimento, modo de 

expandir a oferta de Educação Básica de qualidade nas áreas rurais (MEC, 

2009, p. 6).  

De acordo com a pesquisa de campo dos 60 alunos, 51 trabalham em 

escolas com metodologia da Pedagogia da Alternância, confirmando assim a 

escolha da metodologia e a importância deste curso para os professores do 

campo melhorarem suas práticas 

Na verdade, para ser educador do campo é necessário ser um 

professor com uma formação adequada para atuar nas escolas do campo; é 

preciso ter um exercício crítico, uma visão favorável à agricultura e se 

identificar com a realidade do campo. Todavia, para que isto se concretize, 
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deve haver professores licenciados para que possam atuar na educação do 

campo. Essa licenciatura objetiva melhorar a qualidade de ensino e de vida, 

não apenas dos educadores envolvidos no programa, mas também das 

famílias e de toda a comunidade do campo. Isso ocorre no momento em que os 

alunos já estão envolvidos em projetos de intervenção para o campo. 

De acordo com o projeto, sai o edital para o vestibular dos cursos em 

Licenciatura em Educação do Campo com duas áreas de habilitação: Ciências 

da Natureza e Matemática, que habilita para ministrar disciplinas de 

matemática, física, biologia e química, e Ciências Agrárias, que habilita para 

ministrar disciplinas de agricultura, zootecnia e suas subdivisões. O vestibular 

foi realizado em 15 de agosto de 2009, com 60 vagas, sendo 30 para cada 

curso escolhido no momento da inscrição para o vestibular e de acordo com o 

projeto, obedecendo requisitos para selecionar os professores da rede pública 

estadual e municipal de ensino, educadores dos movimentos sociais e jovens 

que vivem na área rural que desejam seguir o magistério, e que estejam 

interessados em participar do Procampo para uma formação de qualidade do 

professor do campo. Os requisitos são os seguintes:  

- Possuir Ensino Médio completo; 

- Participar e ser classificado na prova escrita; 

- Atuar na educação básica em escolas do campo ou em projetos 

sociais vinculados à educação do campo, comprovada por meio de declaração 

da instituição responsável; 

- Ter disponibilidade para participar do curso, expressa em declaração 

assinada; 

- Concordar com as diretrizes de funcionamento do curso, relativas à 

disciplina, estudos, relações interpessoais e atividades do Tempo Escola e do 

Tempo Comunidade. 

Além destes, a distribuição das vagas existentes obedecerá ainda aos 

seguintes critérios: 

- 25% das vagas serão destinadas a professores que atuam nos 

Centros Familiares de Formação por Alternância; 
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- 25% para professores que atuam em escolas situadas em áreas de 

Assentamentos; 

- 20% de professores que atuam em Comunidades Remanescentes de 

Quilombos; 

- 20% para professores que atuam em Projetos sociais vinculados à 

educação do campo; 

- 10% para professores que atuam em escolas do campo, mas que não 

se inserem em nenhum dos critérios anteriores (COUTINHO; et.al, 2008 b, p.  

39). 

No caso de não preenchimento das vagas destinadas a uma das cotas 

relacionadas acima, a coordenação redistribuirá as vagas considerando a 

demanda. 

O processo seletivo especial constou de avaliação de conhecimentos 

de formação básica nas áreas de Matemática, Língua Portuguesa, História, 

Geografia, Ciências, conhecimento sobre a realidade do campo e Redação. 

A divulgação para a realização do vestibular foi através do site da 

instituição, televisão, rádio, jornais e diretamente com os movimentos sociais. 

As provas foram elaboradas por professores com conhecimentos 

específicos de cada área, pertencentes ao corpo docente da UFMA, com 

participação da coordenadoria do Curso (Ibidem, p. 39-40). 

Em 2010 foi realizado outro processo seletivo para mais dois cursos 

em Licenciatura em Educação do Campo, para professores e jovens que 

pertencem a movimentos sociais. A principal finalidade é trabalhar em favor da 

organização e cultura dos povos camponeses, da participação comunitária e 

dos movimentos sociais em defesa da garantia do direito às políticas públicas 

(educação, reforma agrária, saúde, saneamento, previdência, cultura, lazer, 

trabalho), considerando as dimensões social, histórica, econômica, política, 

cultural, ética e estética, constitutivas dos saberes e experiências do homem e 

da mulher do campo (Ibidem, p. 30).  

Os objetivos gerais do Procampo são: a formação de professores para 

os anos finais do Ensino Fundamental e Médio para atuar nas áreas de 
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Ciências Agrária e Ciências da Natureza e Matemática, levando em 

consideração a realidade social e cultural do campo; e a superação da 

fragmentação do saber dando significado ao ato de aprender e de construir 

saberes, pois é a experiência deste que permanece. 

O Procampo do Maranhão foi criado pela UFMA, que a princípio 

contemplou 38 municípios, fruto de uma parceria entre Secretaria de Estado de 

Educação (SEDUC), Supervisão de Educação do Campo (SUPEC) e Ministério 

da Educação (MEC), para atender uma demanda de formação de professores 

na área específica, com obrigatoriedade de prestar um vestibular.  

De acordo com a supervisora da Educação do Campo, o Procampo é 

um avanço para o Estado enquanto formador de políticas públicas e atende a 

uma demanda de capacitação de professores nesta área específica. 

O Procampo está ampliando a oferta de formação de professores em 

exercício, e de futuros profissionais nas escolas do campo da rede pública, dos 

centros de formação por alternância de experiência alternativa.  

 

 

3.2.1 Cursos de Ciências da Natureza e Matemática e  Ciências Agrárias na 

UFMA – Procampo 

 

Os dois cursos funcionam no polo de São Luís, no Sítio Pirapora, 

Centro de Formação localizado na Rua Bairro Santo Antônio, com estrutura 

improvisada para abrigar o curso, com salas, refeitório e alojamento para o 

desenvolvimento do Tempo Escola, considerando que os alunos são de outros 

municípios. Vale ressaltar que o projeto é do MEC, sendo este responsável por 

todas as despesas, ou seja, passagens para deslocamento dos alunos do seu 

município para São Luís, alimentação, pagamento de professores e limpeza do 

ambiente. O curso funciona de acordo com a liberação de verbas. 

O curso tem carga horária e tempo de duração de uma licenciatura, no 

entanto, é diferente no funcionamento, pois foi uma alternativa para poder 

atender os professores que residem na zona rural e precisam estudar e 
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trabalhar. Então, o curso é oferecido em regime de alternância com aulas 

presencias intensivas (Tempo Escola), oferecido nas férias escolares e em 

períodos determinados pela universidade e acordado na escola onde o 

professor atua. No caso da UFMA, em 2009, 2010, 2011, 2012 e no primeiro 

semestre de 2013, o curso de licenciatura do campo foi desenvolvido em 

etapas, sendo que os tempos educativos foram organizados em regime de 

alternância entre o Tempo Escola e o Tempo Comunidade. 

Tempo Escola é constituído de 10 horas e às vezes até mais; quando 

necessário, tem aulas à noite, privilegiando os componentes curriculares da 

Formação do Educador durante cada etapa. É realizado no Centro de 

Formação no sítio Pirapora. 

São 2.760 horas para a habilitação em Ciências Agrárias, sendo 1.485 

horas do núcleo básico comum, 180 horas de atividades complementares e 

1.095 horas do núcleo de estudos específicos da habilitação. 

E 2.940 horas para habilitação em Ciências da Natureza e Matemática, 

sendo 1.485 horas do núcleo básico comum, 180 horas de atividades 

complementares e 1.275 horas do núcleo de estudos específicos da habilitação 

(COUTINHO, p. 33, 2008b). 

Ao longo dos quatro anos de curso, o tempo efetivo de estudo no 

campus universitário (Tempo Escola) está organizado em dezesseis etapas, 

correspondendo a oito semestres letivos. A carga horária média anual será de 

aproximadamente 810 horas, distribuídas em quatro etapas, com um total de 

81 dias letivos, em tempo integral, conforme o calendário: 

 

Calendário 2010 

I Etapa Janeiro/Fevereiro 30 dias letivos 300 horas 

II Etapa Abril 11 dias letivos 110 horas 

III Etapa Julho/Agosto 30 dias letivos 300 horas 

IV Etapa Outubro 10 dias letivos 110 horas 

 

Calendário 2011 

I Etapa Janeiro/Fevereiro 45 dias letivos 450 horas 
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II Etapa Maio 11 dias letivos 110 horas 

III Etapa Julho 30 dias letivos 300 horas 

IV Etapa Outubro 15 dias letivos 150 horas 

 

Calendário 2012 

I Etapa Janeiro 30 dias letivos 300 horas 

II Etapa Julho 15 dias letivos 150 horas 

III Etapa Outubro 11 dias letivos 110 horas 

IV Etapa Devido à falta de recursos foi realizada em janeiro/2013 

 

O calendário de 2012 não foi cumprido devido à não liberação de 

recurso, retardando as etapas e a programação do término do curso. Em maio 

de 2012 não houve etapa. Em junho houve etapa, mas com os dias reduzidos. 

De janeiro a março de 2013 houve a última etapa, e o período de maio e junho 

foi reservado para a conclusão de monografias e a defesa dos alunos da turma 

de 2009, com conclusão prevista para outubro. A turma de 2010 concluirá no 

final de 2013. 

O Tempo Comunidade compreende 1605 horas/aula para a habilitação 

em Ciências Agrárias e 1.650 para habilitação em Ciências da Natureza e 

Matemática, incluídas, em ambos os casos, 405 horas de estágio curricular 

obrigatório e 180 horas de elaboração de monografia, num total de 212 dias 

letivos, considerando-se uma jornada diária de oito horas de atividade. Assim, 

o Tempo Comunidade corresponde a 53 dias letivos a cada ano, com carga 

horária anual de 424 horas (COUTINHO, et al., 2008b, p. 34).  

De acordo com o coordenador, a metodologia de alternância 

pedagógica estimulará os estudantes a não perderem o sentimento de 

pertencer a uma comunidade campesina. 

O curso de acordo com o projeto tem os seguintes indicadores do 

tempo escolar: 

Para Habilitação em Ciências Agrárias : 

Carga Horária Total 4.365 horas 

Carga Horária Total do Tempo Escola 2.760 horas 



143 
 

Carga Horária Total do Tempo Comunidade 1.605 horas 

Total de Dias Letivos do Tempo Escola 324 dias 

Total de Dias Letivos do Tempo Comunidade 212 dias 

Carga horária diária de Tempo Escola 10 horas 

Hora/aula do Tempo Escola 50 minutos 

 

Para habilitação em Ciências da Natureza e Matemáti ca 

Carga Horária Total 4.590 horas 

Carga Horária Total do Tempo Escola 2.940 horas 

Carga Horária Total do Tempo Comunidade 1.650 horas 

Total de Dias Letivos do Tempo Escola 324 dias 

Total de Dias Letivos do Tempo Comunidade 212 dias 

Carga horária diária de Tempo Escola 10 horas 

Carga horária diária do Tempo Comunidade 8 horas 

Hora/aula do Tempo Escola 50 minutos 

 

De acordo com o projeto, o Tempo Comunidade faz parte da 

alternância, é um tempo de estudo, pesquisa e práticas pedagógicas 

orientadas pelos professores para serem desenvolvidos na volta do Tempo 

Escola, que pode ser compostos por trabalhos desenvolvidos dentro da área de 

conhecimento, em casa ou nas comunidades, com projetos de intervenção, e 

no espaço de atuação do professor.  

Durante o curso, os alunos desenvolveram no Tempo Comunidade 

alguns projetos de intervenção com a comunidade, voltados para o 

desenvolvimento do campo e realizados em povoados, o que gerou 

contentamento aos povos do campo. Este Tempo Comunidade do Procampo 

não tem monitores para acompanhar em um determinado período, como 

acontece com o programa do Pronera. Mas, de acordo com as observações, 

mais de 90% dos alunos do programa fazem seus trabalhos no momento do 

Tempo Comunidade, considerando que têm atividades para serem executadas 

na escola do campo.  

Na volta do Tempo Comunidade, entregam os trabalhos escritos para 

os professores e alguns destes trabalhos são discutidos em sala de aula, 
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considerando que as disciplinas de 60 horas são desenvolvidas da seguinte 

forma: 30 horas, que são três dias manhã e tarde, com dez horas/aula por dia, 

com conteúdos ministrados, discutidos e organizados, e atividades com 

orientações dos professores para serem trabalhados no Tempo Comunidade. 

Na outra etapa, as atividades são apresentadas e discutidas entre alunos e 

professores. Os textos produzidos no Tempo Comunidade são trabalhados no 

Tempo Escola com discussões e correções; para alguns alunos, faz-se a 

proposta de refazer o texto; estas atividades são cobradas pelos professores 

para que possam dar as notas; e a média para ser aprovado no curso é sete. 

Os alunos, durante este tempo e de acordo com a formação, 

desenvolvem projetos ou oficinas sobre a questão do agrotóxico, no sentido de 

conscientizar a população do campo dos seus efeitos maléficos. Outro grupo 

desenvolveu na escola um pequeno projeto para o meio ambiente: “Plantando 

uma árvore”, que mobilizou a comunidade para cada aluno e seus familiares 

plantarem uma árvore. Foi um momento importante, principalmente para alertar 

sobre a devastação, fazendo a reposição de várias árvores. Outro projeto dos 

alunos foi sobre as plantas medicinais. Estes alunos aproveitavam a disciplina 

de Fitoterapia, ministrada para o curso de Ciências Agrárias, e executaram o 

projeto no sentido de conscientizar a comunidade rural da importância e dos 

efeitos das ervas medicinais da flora maranhense. No momento do encontro na 

escola, junto com a comunidade, os alunos falaram do uso das ervas como 

remédio e algumas pessoas da comunidade também deram suas 

contribuições, com depoimentos, sendo um momento de troca e de 

aprendizado, no sentido contextualizado. 

Assim como o Pronera tem organicidade, o Procampo também tem sua 

organização no período do Tempo Escola, que se chama Parte Organizacional 

e funciona por equipe, chamada de equipe de trabalho, organização esta que já 

faz parte dos movimentos populares. As divisões dos grupos de trabalho são 

de responsabilidade de todos com determinação de dias e horários, cuja 

divisão se dá no início da etapa, funcionando da seguinte forma:  

• Alimentação e saúde: é responsável pela distribuição do café, almoço 

e jantar. Na questão da saúde é responsável por levar os alunos ao médico ou 

hospital se for necessário. 
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• Limpeza e Organização: a equipe se responsabiliza pela limpeza e 

organização do refeitório e controle de tempo. 

• Registro e Avaliação: é feito o registro de tudo o que ocorre no 

espaço de aula, ou em outro espaço, e pela manhã é feita a leitura 

descrevendo tudo que ocorreu no dia anterior, fazendo a avaliação do dia pelo 

aluno responsável pela equipe. Há também reuniões com todos os alunos para 

que possam ser avaliados os avanços nos dias da etapa. 

• Animação e Lazer: essa equipe é responsável por promover 

momentos culturais no sentido de fortalecer a identidade cultural, com 

realização de noites culturais, com temáticas que foram desenvolvidas, tais 

como “cultura popular nordestina” e “libertando o campo das amarras da 

escravidão”. Neste momento, ocorrem apresentações teatrais e místicas, 

recitais de poesia e danças. É mais comum que o lazer aconteça à noite, 

dando-se através de oficina de dança e projeção de filmes.  

No Tempo Escola os alunos são orientados para, quando voltarem, no 

Tempo Comunidade, continuem a estudar e preparar as atividades que, de 

acordo com as disciplinas e as orientações do professor, podem ser feitas em 

forma de trabalhos escritos, oficinas e projetos. Essa forma de organização de 

trabalhos pedagógicos tem aprovação dos alunos, que, apesar de não ter 

acompanhamento de monitores, realizam as atividades com responsabilidade e 

compromisso de entrega-las para serem discutidas na volta das aulas 

presenciais.  

 

 

3.2.2 A descoberta do conhecimento 

 

O Tempo Comunidade metodologicamente pensado pela 
proposta de educação do curso de Licenciatura em Educação 
do Campo, tem nos proporcionado a construir 
diversificadamente uma riqueza por meio do diálogo constante 
entre conhecimento sistematizado direcionado nas aulas e a 
prática vivenciadas nas realidades dos educandos (Ana Paula). 
 
O Tempo Comunidade da IV Etapa foi o período que mais 
relacionei a teoria com a prática desenvolvida no Tempo 
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Comunidade que melhorou meu conhecimento que está 
contribuindo bastante pela minha formação (Leopoldina). 
 
Moro em um assentamento e a escola em que trabalho fica a 
40 km de distância da minha residência, como meu 
assentamento fica afastado e tem dificuldade para transporte, 
eu passo de segunda a quinta-feira na escola trabalhando, e à 
noite eu faço as atividades, faço todo esforço para fazer todas 
as atividades das disciplinas do Tempo Escola, para reforçar 
minha aprendizagem, nunca deixei de fazer nenhuma (Maria 
da Luz). 
 

De cordo com os depoentes, há uma relação entre o Tempo Escola e o 

Tempo Comunidade, fazendo-se necessário realizar as atividades propostas no 

Tempo Escola para melhorar os conhecimentos que os alunos levam para o 

Tempo Comunidade, como pesquisas, estudos dirigidos, sínteses, resenhas, 

experimentos práticos, como complementos das disciplinas estudadas em sala 

de aula; que é também um tempo de crescimento e de relacionamento da 

teoria com a prática.  

 
Fizemos no Tempo Comunidade um trabalho na área de 
agricultura pautado em questões ambientais. No primeiro 
momento, desenvolvemos a parte técnica e depois fizemos a 
parte prática juntamente com os alunos da Escola Família 
Agrícola. Escolhemos a construção de uma horta e como 
material utilizamos garrafas pet para construímos a horta e 
deixar com plantação (Tenório). 

 
Quando retornei para minha comunidade do Tempo Escola, 
tive que trabalhar na roça para fazer a colheita do arroz durante 
o dia, e durante a noite trabalhei como professor, encontrei 
dificuldade para realizar meus trabalhos e conciliar com outra 
atividade, mas é mais um desafio, a luta continua e eu 
consegui fazer as atividades (A.A.P.). 
 

Percebe-se que é um desafio, mas os alunos têm o compromisso de 

fazer os trabalhos. E geralmente os alunos do curso de Ciências Agrárias, de 

acordo com sua formação, desenvolvem trabalhos na sua área, já envolvendo 

os alunos do campo no desenvolvimento sustentável, um dos objetivos do 

curso, valorizando a agricultura familiar para melhorar a vida do campo. 

Este Tempo Comunidade é importante porque nele é aplicado na 

prática o que é aprendido no Tempo Escola teoricamente, e a maioria dos 

alunos concorda, se empenha em fazer as atividades, afirmando que, como já 



147 
 

faz parte da proposta do curso, é necessário ser desenvolvido, configurando-se 

em um aprendizado que permite que o movimento de ação-reflexão aconteça 

no processo de formação dos alunos do curso. 

A metodologia da Alternância contribui para que as atividades sejam 

desenvolvidas, pois possibilita que os alunos relacionem a teoria com a prática, 

interagindo a escola com o trabalho produtivo, a roça, o que contribui para sua 

formação. 

Percebe-se o envolvimento dos alunos na sua comunidade, querendo 

dar sua contribuição, como também melhorando a sua formação por área de 

conhecimento através da prática. Vale ressaltar que em povoados pequenos há 

uma aproximação da comunidade querendo participar de projetos dos alunos 

no momento em que são convocados, e participam até da culminância27. 

De acordo com as observações, os alunos se empenham em fazer as 

atividades para trazê-las à discussão no outro período do Tempo Escola. 

Alguns têm dificuldade e não entregam no primeiro dia, mas pedem ajuda e 

entregam depois. Nas observações, ficam bem evidentes as expectativas dos 

educandos no que diz respeito à aprendizagem: dizem que futuramente têm 

mais um estímulo para lutar por direitos e conquistar uma vida mais digna para 

permanecer no campo e admitem que é a alternância que dá condição para 

fazerem o curso. Alguns alunos deixaram seus depoimentos sobre o regime de 

alternância, realizado pelo Procampo: 

 

Na verdade, essa metodologia da alternância dá oportunidade 
para os sujeitos do campo estudarem, porque se fosse um 
curso normal não teríamos essa possibilidade de estudar e se 
qualificar pois sabemos que o perfil de nossa turma, é de 
professores atuantes, que já estão em sala, são professores 
que já têm uma idade, de trinta anos, mais de trinta anos, mais 
de quarenta anos. O tempo certinho de estudar foi perdido e 
sabemos por que foi perdido. Então, acho que essa 
metodologia proporciona isso, nos dá essa oportunidade, 
porque se não fosse essa metodologia não conseguiríamos 
estudar, trabalhar, cuidar da família, de marido, e de casa, ser 

                                            
27 No momento que o projeto é encerrado, os alunos que executaram o projeto com a 
comunidade organizam um encontro com todos os participantes no povoado em que foi 
desenvolvido o projeto. Neste momento, os alunos agradecem a participação da comunidade, e 
um representante da comunidade também tem espaço para se expressar. A culminância 
finaliza com danças, bebidas e comidas típicas da região. É uma confraternização entre a 
comunidade do povoado e os alunos que executaram o projeto. 
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mãe, ser pai, ser tudo, ser professor. Acho que essa 
metodologia proporciona termos essa oportunidade, além 
disso, esse diálogo constante entre a teoria que vemos nas 
aulas e a própria realidade do campo (Ana Paula).  
 
Para a nossa realidade, a alternância é positiva. Essa proposta, 
aproxima e faz com que as pessoas criem um elo de ligação 
muito forte e isso contribui para a formação. É tanto que os 
professores que vêm até aqui dar aula pra gente nesse sistema 
mediante todas as dificuldades, saem agraciados, porque 
sentem que é um trabalho positivo, que as pessoas estão aqui 
é porque querem mesmo, esse espaço que está aqui é um 
compromisso maior. A proposta da alternância vem orientada 
de pressupostos teóricos, de uma metodologia, voltada para a 
realidade do campo, que trabalha as raízes camponesas, os 
conhecimentos tradicionais como um caminho, para traçar 
caminhos com os conhecimentos sistematizados e isso 
fortalece, isso garante que a gente tenha resultados positivos 
(Maria da Luz).  

 
É uma alternativa bem eficaz, pois temos a oportunidade e a 
possibilidade de colocarmos em prática o que aprendemos. A 
formação por alternância, além de nos permitir testar esse 
conhecimento que a escola está colocando como verdade, ela 
também nos dá a possibilidade de trazer a comunidade para 
dentro da escola (Jônatas).  

 
É um método que se colocou para quem não tem oportunidade 
de estudar, porque viemos para cá somente nas férias, que são 
30 dias, duas semanas. Temos que saber administrar o nosso 
tempo e saber que o tempo que estamos na comunidade é 
para estudarmos. Sabemos que temos uma carga horária a 
cumprir no Tempo Comunidade, temos que ter consciência 
disso e cumprir a carga horária. É por isso que eles passam 
trabalhos e não são poucos, porque a professora Cacilda 
passa muitos. E aí temos que estar sempre estudando. Eu 
acho que é boa essa metodologia do nosso curso (Claudiliana).  

 

Percebe-se nas falas que a alternância como proposta pedagógica e 

metodológica, de acordo com o projeto, tem apoio dos alunos do curso, 

justificando que é a melhor alternativa para poderem fazer o curso alternando 

trabalho e estudo, e contribuindo para que as atividades sejam desenvolvidas. 

Depois, vem a questão de relacionar a teoria com a prática de acordo com a 

realidade do campo, que é um momento de aprendizado, em que ocorre a 

interação na escola. 

 
Eu acho muito interessante, porque os trabalhos que a gente 
leva daqui e a gente consegue colocar teoria e prática, por 
exemplo, a professora repassou um trabalho de sistema de 
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criação e ele fala da nossa realidade, o professor Pedro 
também pediu um trabalho muito interessante a respeito da 
agricultura familiar. Eu como filha de agricultor e mãe 
quebradeira de coco, percebo a importância destas atividades 
para o campo e que eu desenvolvo, no meu dia a dia, que são 
atividades voltadas para minha formação técnica que faz parte 
da assessoria que a gente faz com os agricultores. Então, eu 
acho que tem tudo a ver o curso e é muito interessante esse 
processo de alternância de Tempo Comunidade e de Tempo 
Escola (Gracileia). 

 
Eu entendo que esse é um método da alternância, que 
favorece muito o aprendizado, do ponto de vista da ligação que 
se faz entre teoria e prática, ou seja, você observa um monte 
de conteúdo, e teoria no Tempo Escola e começa a 
compreender várias questões que estão relacionadas à sua 
vivência diária, mas só no Tempo Comunidade é que 
percebemos realmente qual a importância da teoria para 
aquela vivência. Assim quando se consegue fazer a ligação, 
quando se consegue fazer a relação entre Tempo Escola e 
Tempo Comunidade, aí são setinhas que vão e setinhas que 
voltam, visto que, tanto eu trago informações que vão saciar a 
angústia, coisas que eu queria compreender e que não 
conseguia trazendo do Tempo Escola para Tempo 
Comunidade, como no momento comunidade também vou 
adquirindo novas angústias, que contribuem para essa troca, 
essa relação. E eu vejo que isso, pra quem consegue fazer 
relação, é um método muito interessante, porque não 
precisamos sair da vivência pra aprender a teoria, mas 
fazemos as duas coisas, vamos fazendo e experimentando, 
fazendo, experimentando e compreendendo teoricamente 
como se dão as relações (Francisca Orleane).  
 
Faz-se necessário reforçar a importância da alternância, pois 
esta é em grande parte responsável por esse movimento que 
ocorre no Procampo. Ela, cumprida como projetada, permite ao 
educando perceber o encontro da teoria com a prática e se 
perceber como sujeito na construção de relações diferenciadas 
das que estão postas. O processo de formação no Procampo 
pode ser considerado como sistêmico-aberto e dialético, que 
possibilita a visualização do campo, da cidade, das sociedades 
de forma complexa, holística e inter-relacionada. Nada está 
compartimentalizado, dentro de caixinhas. Assim, o nosso 
esforço enquanto estudantes, enquanto construtores desse 
projeto de formação, que pensa a educação na contramão do 
projeto linear de desenvolvimento, é sair da percepção do EU, 
SER, CIDADÃO para a percepção do EU SUJEITO 
HISTÓRICO SOCIAL (Josiene).  
 
É uma metodologia de curso que julgo positiva, porque acredito 
que é o maior motivo que faz as pessoas ainda estarem aqui 
no curso, por conta da oportunidade das pessoas alternarem o 
trabalho com a Universidade. Eu julgo assim positivo e, 
particularmente, é onde vejo que em outra condição, eu não 
teria condição de cursar um curso presencial. A minha 
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condição atual não permitiria que eu cursasse um curso, 
digamos regularmente, no sentido de estar direto presencial. 
Então, esse módulo por alternância para mim é muito positivo, 
muito bom (Antonio Maria). 

 

Convém ressaltar que a maioria dos alunos do curso trabalha em 

escolas que adotam a metodologia da alternância e já estão habituados a 

trabalhar com esta metodologia admitindo também a oportunidade de fazer o 

curso, sendo a alternância vista como uma solução para educação do campo, 

principalmente para quem trabalha na agricultura, confirmando que esta 

pedagogia é o centro do processo de educação entre o aluno e sua realidade. 

A Pedagogia da Alternância articula prática e teoria numa práxis, e 

realiza-se em tempos e espaços que se alternam entre escola e propriedade, 

comunidade, assentamento, acompanhamento ou movimento social, no qual o 

educando está vinculado. No caso do Pronera e Procampo, esta Pedagogia 

está articulada conforme as atividades dos movimentos, com o objetivo de se 

fortalecerem como novo projeto de sociedade e de educação.  

 

 
3.2.3 Currículo dos cursos do Procampo 

 

O currículo é concebido como o projeto de uma prática concreta, real, 

histórica, resultado das relações sociais, políticas e pedagógicas que se 

expressam na organização do trabalho pedagógico. Operacionaliza o trato que 

deve ser dado ao conhecimento para atender o projeto de formação humana 

que subjaz ao processo político-pedagógico. 

Os cursos têm um currículo voltado para o incentivo da agricultura 

familiar como instrumento de desenvolvimento sustentável do campo e do país 

e terão duração de quatro anos, divididos em Tempo Escola (estudo 

presencial, intensivo) e Tempo Comunidade (tempo de estudo, pesquisas e 

práticas pedagógicas orientadas, desenvolvidas nas comunidades e espaço de 

atuação profissional do aluno). Os dois cursos têm momentos comuns de 

estudo, no que se refere às disciplinas do núcleo básico, e no momento de 
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estudo específico, de acordo com habilitação, os alunos cursam as disciplinas 

específicas de sua área de habilitação. 

A proposta pedagógica é de um currículo que esteja relacionado com a 

cultura do campo, objetivando a educação do educador, contribuindo para 

melhorar as condições de vida da comunidade do campo, desenvolvendo um 

trabalho de forma crítica, problematizadora de caráter autenticamente reflexivo, 

busca a imersão da consciência, de que resulte sua inserção crítica na 

realidade (FREIRE, 2005, p. 80). Também é reflexiva entre a aprendizagem e a 

realidade vivida, sem negar a cultura de origem do campo, pois esse trabalho 

na terra é para tirar dela a sua subsistência. Também é necessário conhecer 

como são construídas as experiências cotidianas nas escolas, dando ênfase ao 

estudo dos valores e práticas organizativas das culturas negras, indígenas e 

camponesas, com conteúdos fundamentais das identidades desses sujeitos. 

Nesse sentido, é necessário investir no conhecimento dos que trabalham 

diretamente com os povos do campo. 

Os componentes curriculares do curso têm três eixos que são 

estruturados em eixos de formação: 

 

I – NÚCLEO BÁSICO COMUM, que compõe os três eixos de formação 

com 2.070 horas. Este núcleo tem um conjunto de disciplinas e atividades das 

quais todos os educadores do curso participam, independente de sua 

formação, e são divididos em eixos. 

Eixo 1 – Estudos Introdutórios à formação do Educador e da 

Educadora, com 1.230 horas (Anexo 12). São conhecimentos para o 

aprofundamento e fundamentação teórica do aluno no qual se diz respeito ao 

início de sua formação específica de acordo com o quadro. Deve ser 

trabalhado numa área transdiciplinar, e faz reflexões em diferentes campos 

científicos: educação, filosofia, sociologia, história e cultura dos povos 

africanos, e política. 

Eixo 2 – Fundamentos Básicos. Conhecimentos históricos, filosóficos, 

políticos, psicológicos e sociológicos que são enfatizados realçando a 

educação do campo, com 585 horas (Anexo 13). 
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Eixo 3 - Organização dos processos pedagógicos na Educação do 

Campo. Este eixo de formação é o momento do educador operacionalizar o 

método do planejamento, gestão, avaliação do trabalho escolar e não escolar e 

é o momento da apropriação dos conhecimentos em relação ao planejamento 

da gestão e da proposta de educação do campo, com envolvimento dos atores 

sociais locais, apoiando-se na democratização de todos os espaços e tendo a 

gestão democrática como ferramenta a formação do sujeito.  285 horas (Anexo 

14). 

 

II – NÚCLEO DE ESTUDOS ESPECÍFICOS 

Dirigido às duas áreas de habilitação e dividido em duas áreas que são 

Habilitação em Ciências Agrárias e Ciências da Natureza e Matemática.  

Área 1 – Habilitação em Ciências Agrárias (inclusive Monografia e 

Estágio Curricular) – 2.205 horas / 120 créditos (Anexo 15). 

Área 2 – Habilitação em Ciências da Natureza e Matemática (inclusive 

Monografia e Estágio Curricular) – 2.340 horas / 138 créditos (Anexo 16). 

 

III - NÚCLEO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES – 180 horas. 

São várias atividades durante o curso, tais como: Seminário de 

Pesquisa e Seminários de Intervenção Pedagógica. Contam como atividades 

complementares, Jornadas Científicas, das quais vários alunos participam e 

onde, às vezes, apresentam trabalhos.   

 

3.2.4 Práticas pedagógicas dos cursos do Procampo 

 

É possível analisar a prática pedagógica a partir dos conteúdos, 

objetivos, planejamento e processo de avaliação indicados pelos professores, 

considerando que “[...] um dos desafios para professores é trabalhar com a 

diversidade de conhecimentos, informações…” (SOUZA, 2006, p.107) 
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No momento da pesquisa, percebemos como se sentem os educandos 

e educandas como participantes do curso de Licenciatura do campo, em um 

processo formativo no qual estão envolvidos sua identidade, suas lutas, seus 

sonhos e saberes, com a intenção de formá-los para serem educadores do 

povo do campo, os quais são seus companheiros. Estes educandos admitem 

que se sentem diferentes no momento em que estão fazendo o curso, que se 

veem mais seguros e mais preparados, afirmando terem melhorado a sua 

prática pedagógica: “A prática docente crítica, implicante do pensar certo, 

envolve o movimento dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar sobre o 

fazer” (FREIRE,1996, p. 38). 

Nos depoimentos, os educandos deixam claro o que pensam e sentem: 

 
Na verdade, como professora do ensino fundamental de 6º ao 
9º ano, trabalho a disciplina de ciências, o curso, as disciplinas 
específicas, têm me dado um suporte de conhecimentos, de 
técnicas, de práticas e de habilidade em trabalhar com certos 
assuntos que até então eu realmente não tinha e na minha 
prática enquanto professora, esse curso contribuiu em 80% na 
minha prática em sala de aula, até na forma como eu ministro 
uma aula atualmente está melhor do que há quatro anos atrás, 
antes de iniciar o curso (Josiene). 
 
Admito que melhorei  bastante a minha prática, a começar com 
a questão do planejamento de aula, porque como eu não tenho 
a base de formação da educação básica para professor no 
caso magistério, minha formação técnico agrícola e eu atuo, 
principalmente nas disciplinas de agrárias, zootecnia e 
agricultura, então não tinha muita prática na questão do 
planejamento de aula e não julgava tão importante. Mas depois 
que eu comecei o curso, eu percebi que eu precisava ter uma 
estratégia definida, a preparação da aula previamente, 
inclusive avaliando o nível de aprendizado de cada turma, de 
cada aluno. Nós temos uma vantagem, porque em nossa 
escola as turmas são relativamente pequenas, isso facilita um 
trabalho, mais personalizado, voltado para o atendimento 
individual.  As disciplinas que estou tendo nesse curso, já nos 
dão um direcionamento, um subsídio e a gente diz, agora eu já 
sei como agir com determinado aluno e realmente as minhas 
práticas, eu percebo que houve mudança (Antônio Maria). 

 

Os alunos do Procampo afirmam que houve uma mudança em relação 

ao seu crescimento, na questão do planejamento e da metodologia. 

Mencionam o aproveitamento do aprendizado que tiveram com os professores 

e que estão repassando para seus alunos, como também apontam que 
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passaram a ter uma visão crítica e que perceberam uma evolução na formação 

de ideias, ao participarem de um processo no qual adquiriram novos 

conhecimentos. 

Não dá nem pra avaliar, pra dizer o quanto, porque são tantos 
os avanços, melhorias nas ações da gente, a questão do 
elaborar, do escrever, do fazer, do tecer uma linha de 
pensamento com os autores que a gente está tendo a 
oportunidade de ler pra poder trabalhar em sala de aula, isso 
está sendo um crescimento 100% na minha prática e muita 
expectativa de mudança. Então, formal, informal, direto ou 
indireto é o conhecimento que eu estou tendo aqui que já vai 
contribuir, porque eu não tinha esses elementos teóricos, 
filosóficos, para dizer se estava certo, errado, isso é afirmativa, 
positiva, base legal ou não. Então, além da sala de aula, outras 
coisas também vêm surgindo para que eu afirme e 
principalmente com as disciplinas específicas do curso de 
Ciências da Natureza e Matemática (Maria da Luz). 
 
Houve, porque já tive experiência antes e depois de entrar no 
curso. Mas, creio que a formação e o curso me possibilitaram 
muitas coisas, inclusive em ter domínio de turma, 
principalmente, porque como são vários professores do curso 
bem formados, bem fundamentados, acabamos contraindo isso 
também, acabamos atraindo isso para nossa formação e, 
quando estou em sala de aula, tento repassar da mesma forma 
também para os meus alunos: tal professor do curso que estou 
fazendo ensinou dessa maneira aqui e acabo trazendo 
exemplos dos professores para minha aula, fica melhor 
(Jonatas). 
 

Percebe-se que o aprofundamento no domínio dos conteúdos 

específicos permitiu que os alunos se apropriassem dos conhecimentos das 

disciplinas específicas que foram privilegiando no decorrer do curso, 

principalmente relacionados a matemática física, química, zootecnia, 

agricultura e outras. Podemos também destacar a segurança, o domínio de 

conteúdo, o método de transmitir conteúdos, que foram destacados por terem 

professores do curso como bom exemplo na formação.  

 

Esse curso me ajuda e ajudou. Eu já mudei muito meu método 
de ensinar. Com as aulas que já tive, pude aprender algumas 
formas de melhorar minhas aulas no campo. Com a aula da 
professora Estrelinha, com algumas dinâmicas que ela fez, 
levei para a escola, fiz com alguns alunos. Eu coloquei a 
relação do que aprendi aqui e levei para o campo, melhorei 
muito meu método de ensinar. Hoje, já consigo fazer trabalhos 
diferentes, porque aprendi aqui neste curso. Eu pesquiso na 
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internet, antes não tinha acesso à internet, depois que eu vim 
para cá que comecei a ter mais acesso, comecei a ver alguns 
jogos diferentes e já aplico na escola. Percebi que mudou o 
jeito deles de verem a Matemática e estão aprendendo com 
mais facilidade (Claudiliana).  
  
Não sou professora, trabalho com projeto social, mas de 
acordo com este curso confesso que estou me sentindo 
preparada para ter uma boa prática pedagógica no momento 
que assumir uma sala aula (Gracileia). 
 

De acordo com as afirmações em relação à prática pedagógica, os 

alunos admitem ter mais iniciativas para atuar na sala de aula, criando outras 

metodologias. Usando métodos que dão prazer para os alunos assistirem as 

aulas, como também passaram a ter o domínio e a confiança para facilitar o 

conhecimento no momento de ministrar as aulas. “Uma prática pedagógica 

crítica necessita de um profissional que desafia a sua própria formação, que 

exercita a tomada de posicionamento na escola e na construção da sua 

concepção de educação” (SOUZA, 2006, p. 24). 

O curso está sendo desenvolvido dentro da realidade concreta do 

campo maranhense, tendo como objetivo melhorar as dificuldades 

educacionais dos professores do campo para transformação de sua realidade 

numa perspectiva emancipatória. 

 

No caso da sociedade atual, uma proposta de educação 
emancipadora só poderá ser explicitada em seus elementos 
gerais, mas nunca poderá ser levada à prática como um 
conjunto sistematizado. […] E deve ser efetuada nos mais 
diversos campos: das ideias, dos conteúdos, dos programas, 
dos métodos, dos recursos, dos espaços, das tecnologias, das 
políticas educacionais, etc. Não se pode nutrir, todavia, a ilusão 
de estruturar uma educação emancipadora como um conjunto 
sistematizado e amplamente praticável em oposição a uma 
educação conservadora (TONET, 2005, p. 223).  

 

Uma aluna fez um relato interessante e coerente com a realidade do 

campo, nessa perspectiva:  

 
A educação emancipadora e reflexiva só vem afirmar que só 
aprender a ler e a escrever pra o trabalhador não é o bastante, 
porque a gente tem que aprender a ler a nossa realidade pra 
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poder interpretar o meio. E isso, nós que estamos dentro da 
escola, que estamos estudando, nos capacitando são essas 
reflexões que vêm fazer com que a gente contribua para mudar 
o meio lá onde a gente está, com os grupos de produção, os 
grupos de mulheres, a associação, os movimentos em que a 
gente está inserida, porque só assim a gente acompanha os 
debates do momento, estando tanto dentro da sala de aula 
como fora. Hoje está na SBPC lá na palestra dos saberes 
tradicionais no mercado mundial, do Alfredo Vagner e da Rita 
Freire.  Eu pude ver politicamente que os nossos saberes são 
fonte econômica, de interesse internacional e que as políticas 
que norteiam o apoderamento dessas culturas, desses saberes 
tradicionais são de exclusão, e essa educação crítica leva a 
gente a perceber, a viajar nos pensamentos, a compreender 
esse contexto político; que é necessário ser compreendido 
para que a gente possa fazer alguma coisa pra mudar o meio 
ação social lá onde estão. Está mudando muita coisa, é 
possível buscar mudanças, porque essa história do meu 
assentamento hoje, a princípio a única saída que a gente tinha 
era sair de lá e hoje a partir das discussões, não só minhas,  
mas ao grupo estudantil que tem lá, incluindo os professores 
que são todos filhos de assentados, são assentados que 
estudam e já estudaram na educação do campo, passaram por 
uma formação política no Pronera, seguimento do ensino 
médio, assim como eu, que nunca se desvincularam dessas 
reflexões críticas, que ajudam a gente a ter toda essa 
discussão política. Hoje nós estamos vendo saída de 
permanecer ali, dentro de um projeto social que vem fortalecer 
a agricultura familiar, mas por quê? Porque enquanto estudante 
a gente consegue ver essas coisas, consegue convocar a 
comunidade para discutir as coisas certas (Da Luz).  
 

De acordo com esse depoimento fica evidente que o curso está 

preparando o educador para ter ações que o levam a ter consciência de sua 

permanência no campo, reforçando a sua posição e formação política. A 

prática educativa emancipadora está na articulação da atividade educativa com 

as lutas desenvolvidas pelas classes subalternas, especialmente com as lutas 

daqueles que ocupam posições decisivas na estrutura produtiva (TONET, 

2005, p. 235). 

 

Nós temos que conseguir profissional para trabalhar essa 
formação emancipadora, porque uma coisa é nós termos um 
projeto pronto, ideias prontas para serem colocadas em prática. 
As ideias que digo de formação de um projeto como esse que é 
o Procampo, e a outra coisa é trazer ele para a prática sobre 
quais condições, que é, por exemplo, o profissional de uma 
disciplina específica, como a questão agrária de olericultura. 
Trazer as informações, como se trabalhar a olericultura, se 
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praticar, se fazer, implantar uma horta, ter a produção, e a 
outra coisa é o professor que fala da olericultura, mas que 
compreende também a importância do profissional da área 
específica, compreender essa produção, mas também dele 
receber essa formação aqui e colocar em prática da mesma 
forma que está pensando, da forma emancipadora, não 
estamos aqui somente para aprender a plantar, ou a colher, ou 
para beneficiar, mas que estamos aqui para aprender na área 
específica como se dão as relações do produtivo no campo, 
quais os projetos que estão sendo pensados, o que é 
importante também para se discutir. Nós não queremos ser 
somente um mero profissional formado, ser um professor que 
está na escola somente ministrando sua disciplina específica, 
mas pensando no processo formativo como um todo. Temos 
outra limitação que é o perfil dos estudantes que estão no 
curso de Licenciatura em Educação do Campo. Por que o 
perfil? Porque são profissionais que estão em campo, que 
estão nas escolas, que estão em projetos produtivos, que estão 
fazendo extensão. Como o curso acontece em períodos de 
alternância, temos que pensar como vamos conciliar o estudo 
com o trabalho, o estudo com a sustentação das famílias, 
tendo em vista que a maioria da turma tem pessoas casadas. 
Formação emancipatória que o curso tenta fazer tem diversas 
limitações, até pelo próprio perfil de formação que se visualiza 
no Brasil de hoje. Não é interessante formar para emancipar, é 
interessante formar um profissional para ir ao mundo do 
trabalho, para produzir, para gerar riqueza, não um profissional 
que pensa na sociedade (Francisca Orleane).  

 

Na fala de outra aluna percebemos que existe vontade de 

concretização desta educação emancipatória quando ela fala que a formação 

emancipatória, humanizadora está sendo fomentada e realizada aqui com 

pessoas do campo, da zona rural. Que as condições para isso são adversas e 

que tem vários tipos de dificuldades, de limitações para se concretizar essa 

formação, tais como limitação do ponto de vista estrutural, do próprio ponto de 

vista de onde está acontecendo o curso, em condições que são improvisadas, 

salas improvisadas, equipamentos improvisados, dormitórios improvisados, 

mas o curso está sendo realizado. “Educação para emancipação deve se voltar 

não apenas como uma meta futura, um desenho, mas também como uma 

prática social que deve ser iniciada hoje, aqui e agora” (GOHN, 2010b, p. 58).   
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3.2.5 A formação dos professores 

 

 

O projeto Procampo foi aprovado no momento em que o Maranhão 

ainda tem um quadro insuficiente de professores com Nível Superior atuando 

nas escolas do campo. É mais um programa para oferecer assistência 

educacional a moradores da zona rural e mais uma conquista do movimento 

social. Mesmo não contemplando um número maior de municípios, fica claro 

que só é possível incentivar a permanência do jovem no campo se forem 

oferecidos tecnologia e apoio ao domínio rural. De acordo com os depoimentos 

dos alunos do curso, percebe-se o quanto é importante no momento o 

programa para formação dos professores que estão fazendo o curso de 

licenciatura. 

 

Na verdade, o curso é o carro-chefe que está levando o 
processo de formação adicionado, aquilo que nós já trazemos 
de bagagem da vida, das experiências profissionais, o curso 
está conseguindo sintetizar o que é positivo de toda essa 
experiência adicionando à formação sistêmica. Nesse curso, o 
benefício maior é enxergarmos a própria formação como 
fundamento da vida profissional, da vida pessoal, da própria 
formação humana, do ser enquanto construtor dessa 
sociedade, não somente o ser, mas o sujeito desta construção 
O Procampo que faz isso, nas suas diversas formas, pois 
temos os instrumentos pedagógicos, nós temos a própria 
condução do curso pelo pessoal que pensa o curso, que está 
conduzindo o curso de uma forma diferenciada, com essa visão 
da formação humana, da pessoa enquanto sujeito. Na verdade, 
é uma experiência pioneira no Maranhão, esse tipo de 
formação superior, que pensa no professor não somente como 
instrumentalizador do processo de ensino e aprendizagem na 
escola, mas pessoas que vão pensar o processo de formação, 
refletir sobre a formação no Procampo numa concepção 
antagônica do desenvolvimento neoliberal, requer uma reflexão 
sobre o ensino reproduzido dentro das universidades, partindo 
da análise (superficial) de que ele ocorre de forma 
compartimentalizada (dentro de caixinhas), seja no que se 
refere às áreas do conhecimento, aos cursos, às disciplinas, as 
especializações, reproduzidas nas práticas, nas vivências 
cotidianas, o que tem levado à compartimentalização das 
profissões, das relações e da sociedade. Essa forma de ensino 
linear, reproduzido pela sociedade capitalista, mais que uma 
justificativa à superespecialização é uma estratégia de controle 
das pessoas, pois quando se perde a concepção do processo 
de como as coisas são produzidas e a percepção do contexto 
global, se perde também a diversidade e se perde a liberdade. 
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A formação no Procampo proporciona esse movimento que é 
contraditório, que vai na linha inversa do pensado pelo capital. 
Esse movimento é impulsionado pela própria lógica de 
funcionamento do curso, pelas disciplinas pensadas de forma 
contextualizada, os seminários, o caderno de reflexão, a 
socialização das reflexões, qualificação dos projetos de 
monografia, o estágio, e a alternância (Francisca Oeleane). 
 

Neste depoimento percebe-se que a aluna fala de um ensino de forma 

compartimentalizada e que a formação do Procampo está ocorrendo de forma 

emancipatória. Petraglia (2006, p. 20) questiona que infelizmente a educação 

escolar “persiste em seu sistema disciplinar e compartimentado de áreas, 

cursos e departamento e que é necessário a urgência de uma reforma do 

pensamento para emancipação do sujeito”. 

O curso traz benefícios, mesmo sendo uma complexidade, e uma das 

metas do curso é a formação humana preparar o educador do campo para 

melhorar a educação. 

 
Eu acho que a primeira coisa é a própria intencionalidade do 
curso, que é oferecer aos educadores (as) do campo que se 
propõem a fazer um curso de Licenciatura, é a sistematização, 
é essa oferta do conhecimento sistematizado e, a segunda que 
nós ganhamos que é a politização desse conhecimento 
sistematizado. Porque não é somente o conhecimento puro 
que a gente tem aqui, a partir do contato com os professores, 
mas essa contextualização desse conhecimento para nós 
podermos compreender. E, esse conhecimento, quando é 
sistematizado, a gente tem elementos para compreender isso, 
na realidade. Então, acho que são esses dois elementos que 
poderia apontar. As duas características bem visíveis que é a 
sistematização do conhecimento e esse conhecimento 
contextualizado (Ana Paula). 
 

No relato, a aluna fala do conhecimento contextualizado, que implica 

uma relação dinâmica dialética e dialógica entre contexto histórico, social,  

político e cultural, e que exige a inclusão de questões locais e regionais. E uma 

prática de aplicar a educação contextualizada é através da Pedagogia da 

Alternância, pois nesta metodologia, o processo ensino aprendizagem 

acontece no Tempo Escola e Tempo Comunidade. 

 
Eu apontaria a qualidade que estou adquirindo no sentido de 
conhecimento que consiste no meu aprimoramento na área 
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técnica, mais especificamente falando com relação às agrárias 
que é a minha área. E um benefício maior pra mim ainda é 
saber que estou podendo contribuir com a minha comunidade 
Turiaçu, uma das regiões mais isoladas. Hoje, nós temos a 
oportunidade digamos assim, de poder expressar nosso 
sentimento, a nossa voz. É o que vejo como benefício principal 
(Antônio Maria).  
 
Atualmente tenho refletido o meu avanço na questão de 
compreender o método de planejar. Não tinha uma dimensão 
real de ser um educador, um profissional que está a serviço da 
educação, e esse curso está contribuindo 100% nesse 
desenvolvimento cognitivo da questão de compreender o ato 
de planejar, o ato docente de se organizar, de se auto-
organizar, tanto quanto pessoa quanto profissional. Hoje eu 
apontaria o maior avanço na questão teórico- metodológica, 
porque, nas escolas que nós passamos não recebemos 
nenhuma formação, e hoje esse curso está contribuindo muito. 
Isso seria o que eu apontaria de mais positivo nesse momento. 
Nós levamos pra casa um trabalho para o Tempo Comunidade 
pra construir uma proposta metodológica, proposta curricular 
para o ensino fundamental segundo segmento e isso levou a 
gente a refletir com toda escola, a necessidade de fazer isso 
como um documento, como um trabalho docente para a 
construção dessa proposta, levou a gente a mexer com a 
escola e a escola reconhecer o avanço na nossa formação e o 
ponto positivo do curso, nós estudamos os teóricos, as leis, 
que nos possibilitou a construção do trabalho.  Então, há dois 
anos atrás eu não sabia nem como, nem me imaginaria 
fazendo um documento para escola e atualmente tornou-se 
real (Maria da Luz).  
 

Nestas falas vimos o entusiasmo do aluno e da aluna quanto ao seu 

crescimento principalmente no ato de planejar de elaborar propostas 

curriculares para a escola onde atuam, serem reconhecidos pela comunidade, 

e no que se refere à contribuição que dará à comunidade. Apontam, ainda, que 

o curso está lhes dando respaldo para colabora com as escolas do campo, 

uma vez que são instrumentalizados para elaborar novas propostas. 

 

Eu analiso que esse curso proporcionou uma mudança de 90 
graus na minha vida, principalmente na minha forma de pensar, 
apesar de eu ter estudado em escola família, esse curso me 
fez despertar muita coisa, atualmente eu não consigo ver as 
coisas da mesma forma como via antes agora vejo de uma 
forma diferente eu acho que mudou radicalmente a forma de 
pensar me trazendo vários benefícios (Gracileia). 

Depois que estou fazendo este curso tive um crescimento no 
que diz respeito ao conhecimento e já posso falar que tenho 
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outra visão e postura em sala de aula e compromisso com a 
comunidade do campo que aprendi neste curso (Claudiliana). 

Principalmente como aluno do Procampo daqui da UFMA, já 
que eu não conheço como é que funciona os outros cursos do 
Procampo, acho que a formação sociopolítica que nós temos, 
porque quando a gente entra no curso a gente aprende, a 
gente vê muita coisa que a gente ficava nossa, mas isso 
acontecia, mas isso existia? E a gente tenta relacionar isso 
com o atual meio que a gente está vivendo, por isso eu 
destacaria não só a formação política, mas a sociopolítica, 
porque pra mim é uma coisa relacionada e não dá pra mim 
trabalhar a formação política sem trabalhar com a formação 
social, e aí ao meu ver, é a parte mais importante que o curso 
repassa pra gente, além também das formações técnicas, 
teóricas que servem de subsídios (Jonatas). 

 O maior benefício foi meu crescimento e vontade de dividir o 
que eu aprendi neste curso, com meus alunos e a comunidade 
do campo, fazendo a ligação com os saberes que envolve a 
terra e o modo de produção, com o meio ambiente e a cultura 
(Josiene). 

 

3.2.6 Perfil dos educandos do Procampo e a sua rela ção com o 

conhecimento 

 

De acordo com o edital do MEC, os cursos de Licenciatura em 

Educação do Campo têm como objetivo a formação dos professores do campo 

sem graduação e outras pessoas do campo, priorizando por um perfil de 

educador e educadora do campo. Os alunos são residentes na zona rural, uns 

são professores à noite, e durante o dia exercem a profissão de lavradores.  

A formação dos 60 alunos da turma de 2009 é bem diferenciada. 22 

alunos possuem Ensino Médio completo. Destes, 21 são professores de 

Escolas Família Agrícola, Casa Família Rural e Escola Quilombolas, e 1 aluno 

é monitor CEFFAS. 15 alunos têm formação em magistério, e exercem sua 

função como professores de escolas municipais do campo e em Escolas 

Família Agrícola. 12 alunos são Técnicos em Agropecuária sendo que 11 

destes exercem a função de professor em Escolas Família Agrícolas, e 1 

trabalha como técnico. Dos 5 com formação em Agricultura, dois exercem a 

função de professor em Escolas Família Agrícola e três exercem atividades 

como técnicos. O aluno técnico em contabilidade é professor da EFA e o aluno 
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com formação de técnico em processamento de dados é professor em uma 

escola quilombola. E 2 alunos com formação em técnico em agricultura 

exercem a função de técnico (Anexo 17).  

Esse levantamento foi realizado em 2011, registrando a desistência de 

quatro alunos, com a justificativa de que não foram liberados do trabalho para ir 

a São Luís no período da etapa presencial; e um aluno, porque foi aprovado no 

vestibular da UFMA no curso de Agronomia. 

De acordo com os dados, vimos que são pessoas que residem no 

campo e têm relação com os movimentos sociais. A maioria dos alunos que 

estão fazendo o curso são professores de escola do campo exercendo suas 

atividades com a metodologia da alternância nos EFAs e CRFs. Daí afirmar 

que esta formação dará benefícios para uma educação com mais qualidade. 

A segunda turma, que é de 2010, é composta de alunos mais jovens 

que fazem parte de movimentos sociais e pretendem ser professores. Alguns já 

são professores de escolas do campo, respeitando, assim, os critérios do MEC 

para participar do curso (Anexo 18). 

Na formação por área de conhecimento está bem trabalhada a parte 

teórica e prática, com empenho dos professores do curso para uma educação 

emancipadora. Nos cursos de Ciências Agrárias e Ciências da Natureza e 

Matemática, geralmente a parte prática é desenvolvida em laboratórios depois 

da parte teórica. A área Agrária é desenvolvida nos viveiros de agricultura, 

onde é apresentada a prática de manejo de solo, e educação. 

A capacitação destes professores das escolas do campo visa recuperar 

a prática pedagógica e metodológica aprimorando sua atuação em sala de aula 

e acessando, a partir do seu cotidiano, um conhecimento que possa intervir na 

sua qualidade de vida e de seus familiares. 

Durante a pesquisa, percebe-se o compromisso dos educadores que 

estão ministrando as aulas e dos professores do campo que estão fazendo o 

curso. Os professores são da universidade e têm a titulação de doutores 

mestres e especialistas, e alguns têm experiência em educação do campo, 

assumindo o compromisso de trabalhar de acordo com a realidade dos alunos 

do curso, no sentido de prepará-los para futuramente melhorar a qualidade de 
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ensino nas escolas do campo. Um dos maiores empenhos é que os alunos 

consigam ter uma aprendizagem. Os professores do curso falam que há um 

diferencial dos alunos, e que têm prazer em ministrar aulas no curso, até fazem 

elogios para os alunos, que se empenham, têm compromisso, são muito 

entusiasmados provocam discussões, trazem as atividades do Tempo 

Comunidade, e isso gera um retorno da aprendizagem. O que se observa nos 

professores do curso é o compromisso, e o conhecimento, oferecendo, assim, 

nos momentos das aulas, um embasamento teórico de aprendizagem para 

melhorar a prática dos alunos. 

Nas minhas observações, percebi que está havendo aprendizagem por 

parte dos alunos e uma interação com os professores, que falam o quanto 

aprendem nas disciplinas com afirmações as que veremos no próximo item. 

 

 

3.2.7 Descoberta de si  
 

 

A disciplina História da Cultura dos Povos Indígenas e 
Africanos, ministrada pelo professor Ribamar, desmistificou 
vários posicionamentos a respeito da origem e história dos 
povos indígenas delineando seus projetos e diversidade e foi o 
que percebi que era leigo no assunto, e consegui entender o 
que o professor passou para a turma (M.L.).  
 
Na disciplina História e Cultura dos povos africanos e 
indígenas, no primeiro momento, as aulas foram direcionadas 
especificamente aos povos africanos. O professor demonstrou 
domínio do conteúdo, interagiu bem com a turma. As aulas 
foram dinâmicas e participativas, foram dias de descobertas, 
quebras de paradigmas, mudanças de concepções a respeito 
da escravatura num contexto que abrangeu desde o período 
colonial no Brasil aos dias atuais. Esse primeiro momento 
serviu para desestruturar positivamente as minhas ideias a 
respeito da escravidão, do preconceito. De todos os 
esclarecimentos internalizados por mim, cito alguns como: “a 
escravidão é que determina o racismo, nós somos racistas e 
devemos reconhecer isso. O racismo está ligado diretamente à 
representação da cor” (J.J.).  
 
As disciplinas que me marcaram foram Literatura, Sociologia, 
Produção Textual, pois através desta aprendi muito e olho para 
trás e vejo que não sabia nada e agora eu estou realmente 
aprendendo (A.S.A.).    
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Na disciplina economia política, é como se eu estivesse 
vivendo em outro mundo e de repente a história verdadeira é 
descoberta. O conteúdo visto foi a moeda e o preço no 
mercado, neoliberalismo e globalização, e por fim, os grandes 
desafios da humanidade; eu consegui assimilar o que o 
professor ensinou (Aleildes Alves). 
 
Na disciplina Formação da Educação Brasileira foi o momento 
que descobri que podemos desconstruir as informações 
colocadas como verdades absolutas e reconstruir outro projeto. 
E ao concluir a disciplina analisei melhor a política do meu 
assentamento (Andreia).  
 
A partir deste período que estou no curso de Licenciatura tenho 
compreendido o quanto é interessante minha compreensão do 
mundo a minha volta e é neste curso que eu estou fazendo 
parte da construção histórica de minha sociedade. Este 
momento é histórico para a minha vida e a sociedade em que 
vivo (Saara Silva). 

 

De acordo com os depoentes, percebe-se que as disciplinas do curso 

são recebidas com resultados positivos, despertando interesses e reforçando 

que os professores ministram com domínio e metodologia adequada para que 

os alunos consigam aprender. Os alunos destacam a disciplina “História da 

cultura e povos indígenas e africanos”, que está no currículo, de acordo com a 

Lei 10.639/2003, através da qual os alunos conseguiram desmistificar alguns 

fatos históricos passados como verdadeiros. Também falam de outras 

disciplinas que despertam uma outra visão de mundo, algumas descobertas, 

contribuindo assim para sua evolução de formar ideais, pensar, refletir, 

participando do processo para adquirir novos conhecimentos. Fica claro os 

cursos incluem disciplinas que possibilitam uma fundamentação teórica no 

contexto socioeconômico em que atua ou irá atuar, tendo uma estrutura 

curricular que permite a formação crítica. 

 

Outra disciplina que me despertou e aprendi de verdade foi Economia 
Agrária e dos Recursos Naturais. Foi muito bem desenvolvida pelo 
professor que deu ênfase à importância da agricultura brasileira atual, 
com discussão sobre o agronegócio, crescimento da agricultura no 
campo e das exportações; esta disciplina para eu que sou do campo 
e estou fazendo o curso em Ciência Agrária foi muito importante 
(Gracileia Brito). 
 
Confesso que nunca gostei de física, mas na metodologia dinâmica 
do professor, consegui participar ativamente das aulas e após as 
aulas teóricas tivemos a prática no laboratório do IFMA, cujo objetivo 
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era calcular a potência elétrica desenvolvida em um circuito elétrico 
pelo método Walt Amperímetro. O professor nos orientou em todo o 
processo de execução da experiência, e os alunos ficaram felizes 
pelo resultado obtido na experiência e o nível de aprendizagem 
alcançado (Maria da Luz). 
 
A disciplina de Agropedologia que estuda o solo, a química do solo e 
erosão do solo, e que vimos também a respeito dos minerais, rochas, 
solos, água, ciclo bioquímicos. A parte teórica foi boa, mas consegui 
aprender melhor foi no momento da prática que ocorreu no Campus 
da UEMA no campo de experimento, e foi neste momento que pude 
compreender melhor como funciona a análise do solo (J.S.B.).  
 

Os professores do curso têm, no momento, o compromisso de ministrar 

a disciplina, no caso das específicas, para os alunos se apropriarem e 

construírem conhecimentos em relação ao campo, de forma que venha a servir 

para melhorar a questão agrícola, principalmente no que se refere à 

conscientização sobre agrotóxicos, visando a qualidade de vida do homem do 

campo. 

 

 

3.2.8 O despertar para construção de sonetos 

 

Foto 6 – Livro Literários do Campo 

 
Foto da pesquisadora. 
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Uma disciplina que teve destaque no curso foi a de Literatura 

Brasileira. O professor se empenhou em ajudar os alunos a construírem 

sonetos para se transformar em um livro que teve o nome de Literatos do 

Campo, com o objetivo de sensibilizar os alunos do campo para compor 

poesias de acordo com a realidade vivida por eles. O professor, com a 

coparticipação dos alunos, orientou a construção de sonetos, e todos os alunos 

do curso fizeram um soneto seguindo a orientação do professor. A ideia era 

compor sonetos de acordo com a realidade social e cultural dos povos do 

campo, pois escrever também é um bem cultural muito importante. 

 

A disciplina de Literatura na sua finalização nos deu de presente uma 
tarefa, para cada aluno construir seu próprio soneto; o professor nos 
incentivou a produzir nossos próprios sonetos, que foram construídos 
e o resultado foi o livro de sonetos Literatos do Campo. Essa aula foi 
além de minhas expectativas, mais que uma aula, foi uma oficina que 
me ensinou a escrever e organizar um soneto (Judenilce). 

 

Depois da conclusão dos sonetos, foi publicado o livro, cujo 

lançamento foi no período do Tempo Escola, em maio de 2011, e o 

relançamento em fevereiro de 2012, patrocinado pela Universidade, com a 

presença do representante do Reitor, professores e familiares dos alunos. 

Veremos alguns sonetos dos alunos. 

 

 

DIVERSIDADE DE SABERES POPULARES  

“Dedico a minha mãe Neuza” 

(Lindionora Ribeiro) 

 

Agora da diversidade vou falar 
O que existe no campo é de admirar 

São casas, rios, matas, animais 
E a cultura popular que é demais 

 
Com canto, encanto e celebração 
É de dar gosto a nossa plantação 
Tem arroz, mandioca, milho e cará 

Tudo que há no campo é pra comemorar 
 

São mulheres, homens, jovens e crianças 
Todos vivem cheios de esperanças 

A MÃE TERRA 
 (João Batista) 

 
Tu “vivais” de harmonia tão crescente, 

Planto na terra com grandes concentrações, 
Sei que me deste a multiplicação, 
Sinto em ti o sabor das sementes, 

 
O homem é um ser transformador indigente, 

Transforma o mundo com suas ações, 
Faz da terra a sua arma causadora de 

destruição, 
Dificulta o crescimento de muita gente 

 
A mãe terra, sempre terra, terra sempre, 
O tempo faz do tempo, um tempo fértil, 
A vida se transforma, a terra descansa, 
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Não posso esquecer os desafios dos 
educadores 

 
Pois trazem consigo talentos e diferenças 
São parteiras, benzedeiras, curandeiros e 

rezadores 
Tudo é diversidade de saberes populares 

 

 
Para vivermos, o passado fica, e fica com 

muita gente,  
A terra sempre fica, mas junto estais, 

Tu “vivais” com a gente, e muita gente nunca 
mais   

 

 

 
 

MINHA TERRA 
(Maria da Luz) 

 
Ah! Ela é bela e justiceira 

Um lugar de grande beleza 
Canto em verso sua pureza 

De sonho e raízes 
 

Homens, mulheres, crianças, igualdade 
São movidos a ideias e canto 
Um lugar de muito encanto 
Produz alimento e liberdade 

 
Sorrindo ao plantar a natureza  

Com carinho, amor e delicadeza 
Colhendo sonhos, frutos e sucesso 

 
Não será terra só destes versos 
Pois o tempo passa com certeza 

Ela é encanto, saberes e progresso 
 

 
LUTA PELO CAMPO 

(Warles da Silva) 
 

Luto pelo campo com bravura 
A vida é sofrida 

Mãos calejadas doloridas 
Que seja porventura. 

 
Na verdade, a vida é muito corrida 

Levando um pouco que dura 
São demais os problemas da vida 

Que trago com muita aventura. 
 

Que grande é este amor pelo campo 
Melhor que leva a vida devagar 

“de repente do riso fez-se o pranto”. 
 

Quando chego neste lugar 
Tem tudo a ver com o campo 
Pois me encontro a participar. 

 

SONHO 
(Valderi Silva) 

 
Estudar na universidade 

Era minha intenção 
Que tanta dedicação 
Se tornou realidade 

 
Árdua vida cheia de dor 

Que enfrento com lealdade 
Aumentarei minha felicidade 

Quando um dia for doutor 
 

Como é difícil o sofrimento 
Do camponês trabalhador 

Que não desiste um só momento 
De um dia ser doutor  

Dono do conhecimento 
Que a vida conquistou 

Ah! Ela é bela e justiceira 
Um lugar de grande beleza 
Canto em verso sua pureza 

De sonho e raízes 
 

Homens, mulheres, crianças, igualdade 
São movidos a ideias e canto 
Um lugar de muito encanto 
Produz alimento e liberdade 

 
Sorrindo ao plantar a natureza  

Com carinho, amor e delicadeza 
Colhendo sonhos, frutos e sucesso 

 
Não será terra só destes versos 
Pois o tempo passa com certeza 

Ela é encanto, saberes e progresso 
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Estes alunos participaram deste projeto para construir sonetos 

retratando a realidade cultural e social dos povos do campo, o que foi mais 

uma contribuição para a história do campo maranhense. Foram sonetos mais 

direcionados ao campo. A obra foi dividida em quatro temas: Educação, 

Intimidade, Amor e Terra. Os alunos se sentiram realizados, como se pode 

notar na consideração a seguir: 

 

O professor de Literatura nos levou a pensar para construir 
sonetos. Foi mais um desafio para nossa turma, durante o 
período de aula da disciplina, e nós sentimos que somos 
capazes pois cada aluno construiu o seu soneto. (Luana) 

É preciso viajar, compreender as palavras transformando em 
arte, e nós conseguimos no momento que construímos a 
poesia que tornou-se um livro de sonetos (Maria da Luz) 
 

 

 

3.2.9 O prazer da reflexão 

 

 

Outro momento enriquecedor é o de reflexão, que é um instrumento 

fundamental onde o aluno educador do campo relata as suas experiências 

sobre o Tempo Escola e o Tempo Comunidade.  

Para a reflexão, tornou-se necessária a realização de uma oficina nos 

dois cursos ministrada pela professora Cacilda, com a finalidade de 

instrumentalizar a turma para construir junto o caderno de campo. A professora 

também procurou esclarecer a importância de cada aluno ter seu caderno de 

reflexão e o seu papel, podendo fazer uma exposição deste na volta do Tempo 

Comunidade, socializando seu aprendizado com toda a turma, sendo este mais 

um instrumento de mediação e avaliação, no sentido de ter uma mudança a 

serviço da emancipação e autonomia. No momento das observações, participei 

das falas dos alunos no dia da reflexão, que geralmente ocorre no primeiro dia 

de aula. Os alunos ficam à vontade e relatam sobre suas descobertas, suas 

experiências, sobre políticas de seu município. São reflexões que podem ser 

do Tempo Comunidade e Tempo Escola. É um momento que favorece o 

fortalecimento das propostas pedagógicas e metodológicas dos movimentos 
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sociais que estão na luta por uma verdadeira educação do campo. E alguns 

alunos afirmam que: 

 

Esse momento aqui pra mim é como se fosse um encontro com 
tudo aquilo que nossos colegas vivem fora da escola, fora 
dessa realidade aqui, é como se a gente viajasse junto com 
eles para o universo deles, porque a gente sabe que são 
realidades, mesmo que parecidas, mas são diferentes, cada 
uma tem suas especificidades. Ver a reflexão de cada um 
deles, compartilhar isso com eles é como se a gente vivesse 
um pouquinho do que eles viveram lá que é diferente muitas 
das vezes do que a gente vive na nossa realidade. Eu acho um 
momento muito importante na nossa formação (Josy). 
 
Eu acho que é um espaço de troca de experiência. No 
momento da reflexão você executa a tua oratória, de perder o 
medo, de falar, porque temos medo de falar, porque esse 
direito nos foi tirado historicamente. Nenhum agricultor tem 
esse poder da fala. Quem é esse agricultor que vai na frente e 
não treme? E a escola, ela não dá essa oportunidade. Então, 
quando a gente se depara com isso, é o momento de exercitar, 
e aproveitar. Então, é um aprendizado enquanto formação 
humana de você falar e de você ouvir, do diálogo constante 
nessa troca (Ana Paula).  
 
Eu defendo como o direito das pessoas dizerem o que acham, 
o que pensam e não há outras formas de se fazer isso, 
escrevendo o nosso diário permanente. E as primeiras 
reflexões feitas por todos foi simplesmente uma história 
contada, atualmente, já dá pra perceber a que matemática está 
surtindo em cada reflexão, o que que filosofia, ou sociologia ou 
didática da educação, ou organização dos trabalhos 
pedagógicos trabalhado recentemente está influenciando nas 
disciplinas, no elaborar de cada um. É um princípio filosófico da 
alternância de que nós temos que ter nosso caderno de campo 
como instrumento de capacitação, esse é um instrumento 
poderosíssimo pra ensinar a gente a ler, a escrever, a 
conversar com os outros, a dizer os limites, os condicionantes 
que fazem com que a gente não cresça. Então, eu analiso hoje 
aqui no curso, é muito bom ver as reflexões, ver o crescimento 
que já se teve desse instrumento pedagógico (Maria da Luz). 
 
Eu compreendo esse momento como parte da formação. É 
imprescindível essa troca, porque a reflexão traz nossas 
percepções, tanto pode ser do Tempo Escola quanto do Tempo 
Comunidade. E nesta reflexão que podemos dizer o que nos 
incomoda, o que não conseguimos superar. Ter isso 
socializado significa colocar no papel, articular o conhecimento 
sistematizado do ponto de vista da escrita, do ponto de vista da 
organização. E aí se torna um instrumento muito importante de 
formação no curso de licenciatura aqui na educação do campo, 
que é o momento da reflexão. Eu valorizo a reflexão, desde 
quando eu estudava na escola família, lá nós tínhamos o 
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caderno da realidade e aqui é o mesmo instrumento, mas com 
o nome de caderno de reflexão. Eu acho que quando nós 
conseguimos levar esse instrumento consegue ter um suporte 
forte no processo formativo (Francisca Orleane). 
 
Pra mim a reflexão é mais do que importante, é fundamental na 
formação do educador principalmente porque temos uma 
formação diferenciada, então temos que relatar as nossas 
inquietações no período das aulas presencias e no tempo 
comunidade. E também uma socialização de alguns 
conhecimentos (Jônatas). 
 
Eu acho a reflexão muito interessante, apesar de perceber que 
tem alguns alunos que não valorizam mas a maioria faz um 
esforço de refletir sobre um momento que a gente está vivendo 
a questão do trabalho o estudo, temos a oportunidade nesse 
momento de estar também conhecendo a realidade dos outros 
alunos, de ver as dificuldades, para chegarmos aqui, o 
crescimento pois a cada reflexão tem um fato novo e no 
momento que é exposto às vezes o emotivo fala mais 
(Gracileia). 
 
É válido sim, porque percebemos, é claro que com algumas 
exceções, ficamos com aquela interrogação – alguém vai trazer 
alguma novidade? Qual é sua experiência? O que há de novo? 
Trazemos informação sobre a realidade da escola onde 
trabalhamos e, quem não trabalha na escola traz informação 
de sua família, de sua comunidade e com isso vamos traçando 
o perfil de cada colega, inclusive conhecendo a origem, isso se 
torna importante, porque nessa convivência é importante 
também saber quem é quem, de onde vem. Essa reflexão traz 
o feedback do curso, levando experiência a partir do 
aprendizado, compartilhando na comunidade e na escola e traz 
exatamente o resultado do que foi trabalhado (Antonio Maria). 
 
 Eu acho um dos momentos muito importante do curso é a 
reflexão que nos dá oportunidade de falar dos dois tempos de 
socializar o que produzimos no tempo comunidade com as 
atividades deixadas pelos professores e até mesmo de fazer 
uma avaliação do curso (Cleudiliana). 
 

Para a maior parte dos alunos, é um prazer socializar com a turma este 

momento de reflexão. É um instrumento pedagógico fundamental para a 

formação do educando do curso de Licenciatura, é o momento que o educando 

traz sua experiência a partir do aprendizado compartilhado na comunidade e na 

escola em que atua. A reflexão é um momento de interação, e, a cada período, 

as reflexões dos alunos melhoram. O aluno pode relatar seu desempenho no 

Tempo Escola e Tempo Comunidade, como seu crescimento, suas angústias e 

sua vontade de crescer, como o que é necessário ser vivenciado. Já faz parte 
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da alternância ter este caderno, chamado, neste curso, caderno de reflexão, 

que ajuda o educando a saber ouvir, se expressar melhor, e tem aluno que 

admite ser este um dos momentos mais importantes. É o momento de 

sistematizar o que ocorre nos dois tempos, e um instrumento importante de 

formação no curso de licenciatura. Ainda no momento da reflexão, uma aluna 

relata uma experiência: 

 

Contando uma história 

Sempre gosto de mostrar e refletir sobre meu avanço nos 
estudos, estou percebendo que a cada etapa, estou superando 
minhas dificuldades dentro de sala de aula, como me 
expressar, escrever, apresentar seminários e outros. 
Dificuldades essas, que quando na escola já estava 
desestimulada em relação a um dia entrar na UFMA, pois 
achava impossível concorrer com tanta gente, que julgava 
melhores do que eu. Esses pensamentos sempre me 
colocavam para baixo. Mas os meus pais com um olhar 
esperançoso, depositando total confiança em mim, e falavam: 
“vai, faça o vestibular, minha filha, tenta até conseguir, pois nós 
não conseguimos chegar até lá”. Em vez dessas palavras me 
colocarem para cima... Este relato foi apenas para mostrar a 
satisfação imensa, quando eu produzi meu primeiro soneto na 
aula de Literatura com o professor Edimilson. Quando cheguei 
em casa (período comunidade) só queria fazer  poemas, fiz 1, 
2, 3, 4 ... tudo que falava e escrevia só dava em rimas. Dos 
poemas que fiz e mais gostei, foi da trajetória de lutas e 
conquistas dos meus pais, desde a saída de Porto Santo até 
hoje quando retornaram. Isso tudo me fez sentir uma pessoa 
realizada, eu nunca me imaginava fazendo poemas e rimas, e 
um dia entrar na Universidade Federal do Maranhão. Sonho 
esse, realizado por nós graças à luta dos trabalhadores do 
campo, onde muitos não estão aqui para ver essa conquista. E 
aqui está o poema que escrevi. 

 

 

POEMA 

Porto Santo Turiaçu Maranhão 
Lugar que nasceu uma grande união 

Estou falando de Rosa e Américo 
Um casal que construiu uma grande Paixão 

 
Os dois tiveram quatro filhos 

Um, por ironia do destino 
Agora está do lado de Deus Pai 

Como um anjinho 
 

Rosa e Américo seguiram o caminho 
O pai, por um tempo pescou 

E a mãe dos filhos cuidou 
Mas, não pense que só isso ela fez 
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Pois, se virava pra colocar comida na mesa 
Ajudando o marido toda vez 

 
É, mais a vida ali já não dar 

Então pegaram as poucas coisas 
Que tinham e foram viajar 

Os dois vieram com um semblante feliz 
Junto com as três filhas pra São Luís 

 
Aqui sim, sufoco os dois passaram 

Mas, junto com os três filhos 
De baixo da ponte nunca viveram 

Papai de todo jeito se virou 
Foi vigia, vendedor 

Mais nunca promotor 
 

Mamãe essa foi guerreira 
Trabalhava pelas casas de 
Família até virar costureira 

 
As filhas, nunca deixaram de estudar 

as duas mais velhas, até a caçula 
pra sala de aula tinha que levar 
pois não conhecíamos ninguém 

e não tinha onde deixar 
 

Com o passar do tempo as coisas 
Foram se ajeitando 

Tem até filha, agora se formando 
 

Lembram daquele povoado que 
No começo, vocês ouviram falar 

Pois, os dois retornaram ao mesmo lugar 
Mas, de maneira diferente 

Américo? Já é até secretário de agricultura 
 

Minha gente! 
Rosa trabalha o dia todo sem parar 

Mas ninguém não manda nela 
Pois, é dona de uma malharia, 
Que vende fardamento escolar 
Por aqui terminando a história 

desse casal 
Sem que para os dois serem ricos 

Ainda falta muito real 
 

Mas dos dois não tenho nada 
A duvidar 

Porque já passaram por tanta coisa 
Na vida, que hoje não dá pra acreditar 

 
Quem sabe um dia Américo 

Prefeito pode virar 
Daquele lugar que ama, e que um dia 

Tiver de se ausentar, 
Sem esquecer da esposa 

Que o tempo 
Todo veio acompanhar 

 
(Judenilce Lima Rodrigues)  
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Este é um relato no momento da reflexão que a aluna fala do seu 

crescimento em relação ao curso e dos professores que estão ministrando as 

disciplinas. Vale ressaltar que, no início do curso, a aluna não tinha uma 

participação ativa, mas atualmente tem se destacado nas atividades. 

Outra reflexão… 

 

Eu divido minhas experiências adquiridas no Tempo 
Comunidade, através deste caderno que é um instrumento de 
formação para mim. Nessa segunda semana de mais um 
Tempo Comunidade começo com muitas descobertas, pois ao 
concluir meu trabalho de Formação da Sociedade Brasileira e 
as Lutas Camponesas, pude fazer uma pesquisa sobre o meu 
assentamento e consegui descobrir várias coisas sobre a 
política, cultura, economia, entre outros que são essenciais em 
um local. Em relação à participação da comunidade, é um 
avanço muito importante para mim, que faço parte do MST –, 
pois além de ter um bom engajamento da comunidade, ainda 
estamos formando nosso povo, o que é ainda melhor para 
nossa organização, pois acreditamos que só através da 
formação conseguiremos mudar essa realidade cruel que 
infelizmente ainda é imposta em nosso país. Meus avanços ao 
longo da semana foram significativos, como crescimento a 
formação que proporcionei ao assentamento usando elementos 
que detive durante o Tempo Escola. Este Tempo Comunidade 
está sendo muito importante, pois estou atuando na minha 
base com elementos adquiridos dentro desse curso (Andreia). 

 

Quando fui aprovada no vestibular e eu fui pedir licença para o 
secretário de educação do município, ele me questionou assim: 
“Você acha que é importante sair daqui e correr o risco de 
perder seu emprego para fazer o curso em Educação do 
Campo, você sabe pelo menos a qualidade deste curso, é 
melhor fazer uma faculdade aqui perto do município”. Eu 
respondi: “se eu quisesse uma faculdade clandestina há muito 
tempo já tinha me formado, mas como o meu desejo foi sempre 
me formar na área de educação do campo e com muita 
dificuldade eu consegui e pretendo fazer o curso”. Este 
caderno de reflexão nos dá oportunidade de registrar 
momentos que serão história. (Maria da Luz)  

 

Percebemos um encantamento nos depoimentos, principalmente no 

que diz respeito à materialização de estar cursando a graduação. Apesar das 

forças contrárias, os alunos do campo estão em busca de conhecimento mais 
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fundamentado, projetando sua vida com entusiasmo, com expectativa de ter 

mais pessoas do campo ocupando o espaço das comunidades.  

 

 

3.2.10 O estágio e os projetos de intervenção no Te mpo Comunidade 

 

O estágio foi desenvolvido através de aulas e execução de projetos e 

intervenção na comunidade de atuação dos educandos prevendo situações em 

que os professores coloquem em prática o que aprenderam e mobilize seus 

saberes em diferentes situações.  

O estágio é muito importante para o processo formativo pelo fato de ser 

uma atividade de ensino, pesquisa e extensão, com o objetivo de rever e 

ampliar conhecimentos acerca do exercício da docência com a presença do 

estagiário no cotidiano escolar. Em síntese, o estágio constitui o momento 

propício para a mobilização do professor e sua reflexão sobre os saberes que 

serão apropriados para tecer a identidade docente, entendida como docência 

de qualidade. É uma atividade acadêmica específica e supervisionada, de 

caráter prático, realizada num ambiente real de trabalho de forma a possibilitar 

ao estagiário vivenciar, refletir e analisar as diversas dimensões e processos 

envolvidos em sua profissão. 

No ensino tradicional, o estágio sempre foi considerado a parte prática 

do curso, ou seja, o “como fazer”. A formação de professor foi entendida a 

partir de um modelo apoiado na ideia de acúmulo de conhecimentos teóricos 

para depois serem colocados em prática. Mas atualmente já existe outra 

postura, que deverá estar pautada em aspectos que permitam a aproximação 

do estagiário com a realidade na qual atuará como docente.  

Nas alternâncias os alunos desenvolvem o estágio curricular com aulas 

ministradas nas escolas e execução de projeto de intervenção. Os alunos, no 

início do estágio, concordaram em ministrar aulas nas escolas, mas não 

aceitaram muito bem a ideia do projeto de intervenção. Entretanto, depois das 

orientações da professora, acabaram se envolvendo de tal forma, que cada 

grupo desenvolveu o projeto na sua comunidade.  
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O estágio do curso de Licenciatura em Educação do Campo Ciências 

Agrária e de Ciências da Natureza e Matemática foi coordenado pela 

professora de prática, que o organizou em etapas: Estágio I – Ensino 

Fundamental; Estágio II – desenvolvimento de trabalho comunitário com a 

execução de um projeto de intervenção pelos estagiários. 

A disciplina de prática iniciou-se seguindo as normas estabelecidas, 

considerando que o Curso de Ciência Agrária e de Ciências da Natureza e 

Matemática é de Licenciatura, e que o aluno é o professor em processo de 

formação, sendo necessário exercer o estágio nas escolas, onde cumprirá 

todas as etapas necessárias, de acordo com as normas específicas de estágio 

curricular do curso, tendo oportunidade de desenvolver as atividades 

propostas, ajudando a conhecer melhor as suas habilidades e aptidões para a 

carreira de professor, relacionadas a situações do campo onde trabalha e 

reside, na busca de respostas teórico-metodológicas para o processo ensino-

aprendizagem. 

No primeiro momento da disciplina Prática de Ensino, os alunos 

tiveram orientação em sala de aula sobre o estágio curricular, no sítio Pirapora 

em São Luís/MA. No segundo momento, fez-se a elaboração do Plano de 

Estágio de cada educando, enfatizando-se os instrumentos que deveriam 

compor a pasta do estagiário, isto é, um termo de compromisso assinado, ficha 

de frequência e ficha de avaliação. Depois, os alunos do curso foram divididos 

em grupos para realizar o estágio em seu município de origem, com a missão 

de cumprir as etapas e depois construir e executar um projeto de intervenção 

junto à comunidade. O estágio I, referente à prática da docência nas séries do 

Ensino Fundamental, foi realizado nas Escolas Família Agrícola, ou em outras 

escolas do campo no estado do Maranhão, por um grupo de alunos que 

fizeram o reconhecimento da escola junto com o professor e o coordenador da 

escola, estabelecendo assim o primeiro contato com a Escola onde foi 

realizada a primeira etapa do estágio curricular. Depois do reconhecimento da 

escola, os estagiários fizeram uma reunião com a direção e os monitores da 

escola para se inteirar sobre a estrutura e funcionamento de sua organização 

pedagógica e administrativa e do seu papel na comunidade na qual está 

inserida. Neste  momento, também informaram sobre a proposta do estágio, 
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como também  sobre o termo de compromisso a ser firmado entre a escola e a 

Universidade Federal do Maranhão. Ao final da reunião, o professor passou as 

informações necessárias para a construção do diagnóstico da escola e o 

planejamento do estágio. 

Escolhi um grupo de estagiários de uma comunidade a fim de poder 

observar melhor o desenvolvimento do estágio que foi realizado no povoado de 

Lago do Junco, município do Maranhão. 

O primeiro contato foi interessante e acolhedor. Assim, de forma bem 

particular, a direção apresentou aos alunos duas estagiárias que estudaram 

naquela escola e voltaram para estagiar no povoado cursando o ensino 

superior. Logo em seguida, foi realizada nas salas de aula a etapa de 

observação das disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Agricultura, 

Zootecnia. Depois das observações técnicas em sala de aula, foi observada 

pelos estagiários uma aula prática de plantio de cultura da banana. Após esta 

aula, o professor explicou todo o processo, considerando a necessidade desse 

tipo de atividade pelo fato de se tratar de uma Escola Família Agrícola. As 

observações realizadas durante o período do estágio permitiram ao aluno 

compreender o contexto da escola de atuação localizada na zona rural. Então, 

deu-se início ao momento da docência na escola, com as aulas já planejadas 

pelos estagiários que já são professores na escola do campo. A docência 

ocorreu no período diurno, com aulas teóricas e práticas, pois, em se tratando 

de educação do campo, o aluno deve também participar da prática e das 

informações teóricas que têm o objetivo de reforçar a prática melhorando a 

aprendizagem. De acordo com as diretrizes, os princípios norteadores da 

formação do profissional para atuar em toda educação básica é a coerência 

entre a formação oferecida e a prática do futuro professor. 

Percebeu-se que a presença dos estagiários na escola foi positiva, pois 

conseguiram cumprir o planejamento de estágio e chegaram a identificar 

alguns problemas, sugerindo a construção de um projeto para ser desenvolvido 

com a comunidade. 

Vale ressaltar que os estagiários desenvolveram seus trabalhos na 

realidade do campo em uma escola que segue a metodologia da alternância, e 
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tiveram a iniciativa de executar um projeto para resgatar a conquista da terra, a 

questão da produção. 

Os estagiários retornaram para o Tempo Escola com os relatórios das 

atividades concluídos no decorrer da primeira etapa. Antes da entrega dos 

relatórios, todos eles falaram para os colegas e a coordenadora sobre o 

desempenho em todas as etapas, fazendo uma reflexão sobre a atuação de 

cada um deles em relação à prática docente. Alguns falaram sobre a 

necessidade de planejar e ter conhecimento, pois o problema do professor não 

é apenas metodológico, mas também falta de domínio de conteúdo. Outros 

falaram mais sobre a sua autoafirmação em relação à profissão escolhida. 

Após as considerações relevantes da coordenadora, iniciou-se o momento da 

construção do projeto de intervenção, que é muito apropriado para ser 

explorado na disciplina de Prática de Ensino. Os alunos se dividiram em grupos 

orientados pela professora e iniciaram a construção dos projetos de acordo 

com as necessidades da escola ou da comunidade, detectadas pelos 

estagiários, considerando que o estágio deve ser um dos momentos de 

formação do professor, para que este vivencie a realidade escolar, 

desenvolvendo uma atitude investigativa em sua futura atividade profissional.  

O educador deve buscar ferramentas necessárias para a formação no 

contexto das mudanças no sentido de aprender e compreender as diferentes 

concepções das práticas pedagógicas que se desenvolvem nas relações 

sociais e produtivas de cada época, e, diante disso, tentar inovar de forma 

coletiva os projetos educativos. 

A segunda etapa do estágio iniciou-se com a execução do projeto 

coordenado pela professora da disciplina, com o objetivo de envolver os 

trabalhadores rurais, lideranças e jovens da comunidade de São José da 

Conquista, povoado de Lago do Junco, reforçando que: “O Estágio deve 

proceder a uma análise crítica fundamentada teoricamente e legitimada na 

realidade social em que o ensino se processa” (PIMENTA, 2004, p. 36). 

Os estagiários convocaram uma reunião com as lideranças, os 

gestores da escola municipal, pessoas da comunidade e movimentos sociais, 

para desenvolver a segunda etapa do estágio com uma construção coletiva. 

Fizeram o planejamento junto à associação dos trabalhadores e o grupo de 
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convidados para realizar um levantamento social, histórico e cultural do 

povoado, por meio de relatos orais que contribuíram para fazer o diagnóstico 

da comunidade, considerando que não há documentos oficiais escritos. Nessa 

reunião, chegaram à conclusão de que deviam desenvolver o projeto com o 

tema “São José da Conquista: Contando história e fazendo história na roda em 

movimento”. O intuito do projeto é fazer história, resgatar o passado e 

sensibilizar o futuro, com o objetivo de estudar e pesquisar o processo de luta e 

constituição da comunidade, resgatando a história de luta do povoado pela 

terra no Maranhão, no município de Lago do Junco, nos anos de 1970 a 2011. 

Desta forma, os desafios, as conquistas e a identidade cultural ficarão 

registrados e serão reconhecidos pelas futuras gerações, contribuindo para 

integração e socialização da história local. 

Aqui, cabe destacar que o estágio II tem como objetivo proporcionar ao 

estagiário contato direto com a realidade do campo, na proposição de 

desenvolvimento de ações interventivas que resultem em impactos positivos na 

realidade vivenciada, bem como venham incentivar a interação do futuro 

professor do campo com o espaço e os diversos sujeitos onde a escola está 

inserida. 

O objetivo do projeto é dar aos estagiários a oportunidade de planejar e 

executar suas ideias e o seu trabalho, já que o futuro professor deve ter uma 

ação eficiente na Escola Campo. “É necessário que o estagiário seja assumido 

e, cada vez mais, trabalhado com um campo de investigação e produção de 

conhecimento, que precisa sempre de novos olhares.” (ROSA, 2002, p. 252) 

O projeto foi elaborado e organizado por períodos programados, de 

acordo com a disponibilidade de tempo das famílias, que optaram pelos finais 

de semana e feriados e, dependendo das necessidades, à noite.  

No primeiro momento, os estagiários fizeram questionamentos e 

falaram da luta e resistência que demandam acesso à terra e condições de 

vida nela, além de moradia, alimentação, educação, no período de 1970 a 

1980. Neste momento, as pessoas da comunidade foram levadas a discutir e 

falar sobre as lutas e conquistas, contando as suas histórias, o que gerou um 

diagnóstico da comunidade, podendo resgatar a vivência das famílias, a 

criação de associação com espírito de coletividade de mudança e refletindo 
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sobre as dimensões política, cultural, produtiva e econômica, que contribuíram 

para a consolidação da comunidade. Desta forma, foi possível conhecer a 

história local por meio de relatos orais, com a socialização dos resultados. 

Aproveitado o momento, foi exibido um vídeo: “Narradores de Javé”, filme 

brasileiro dirigido por Eliane Caffé, que fala da importância do registro da 

história da comunidade, abrindo espaço para reflexões entre os estagiários e a 

comunidade do campo. 

No segundo momento do projeto, fez-se o estudo e uma discussão da 

luta pela terra em um contexto nacional, estadual e municipal, com palestra 

ministrada pelo grupo de estagiários, relatando a repressão, resistência e luta 

pela terra, fato que gerou um debate coletivo entre os estagiários, as lideranças 

da comunidade e de movimentos sociais, alcançando o objetivo de identificar 

as conquistas decorrentes do processo de luta. Ainda nesse momento, os 

estagiários organizaram uma atividade dividida entre os grupos junto à 

comunidade, para construir uma linha do tempo com a finalidade de resgatar os 

passos percorridos pelas famílias no período de 1970 até os dias atuais. Esta 

atividade procurou também deter-se na questão da educação com o objetivo de 

colocar no papel a história, ou seja, as causas que levaram às lutas e destacar 

os fatos que marcaram todo o processo. O resultado dessa atividade 

coordenada pelos estagiários foi exposto ao coletivo pelos próprios agricultores 

em um encontro na associação de moradores. 

No terceiro momento, fez-se uma reflexão sobre o contexto atual da 

comunidade no que diz respeito aos aspectos organizacional, 

produtivo/econômico, conforme o projeto que também foi realizado por meio de 

trabalho em grupo, com a participação e interação dos estagiários. Depois, foi 

feita a exposição dos resultados dos trabalhos realizados pelos agricultores, 

com muita informação sobre o atual contexto da comunidade. Em seguida, os 

estagiários fizeram uma palestra que tratou dos impactos do desenvolvimento 

na vida das famílias camponesas, com o objetivo de sensibilizá-las a respeito 

do atual modelo de produção. 

Após a sistematização das informações sobre o processo de luta e 

constituição da comunidade, chegou-se ao momento final de apresentação do 

resultado proposto pelo estágio, com palestra sistematizada e teórica sobre os 
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momentos de construção e execução do projeto “São José da Conquista: 

contando história e fazendo história na roda em movimento”. Os estagiários 

elaboraram e aplicaram um questionário para ser feita a avaliação do projeto 

na comunidade e depois foi discutido oralmente. Neste momento, a 

comunidade de São José da Conquista e os estagiários expressaram as 

considerações a respeito de todo o projeto do estágio no que diz respeito à 

condução das atividades, que foram desenvolvidas de forma coletiva e 

prazerosa, alcançando um resultado final positivo. Para finalizar, houve uma 

confraternização entre a comunidade e os estagiários e a apresentação do 

resgate histórico da comunidade deixando também um material sistematizado 

pedagogicamente, que poderá ser utilizado pela escola local. Esse projeto 

também orientou para o desenvolvimento das competências de liderança, para 

que elas possam lidar com os problemas sociais, políticos, econômicos e 

culturais da comunidade. Desta maneira, os estagiários puderam experimentar 

na prática a relevância de “compreender o mundo, os outros e a si mesmo, 

bem como as interações entre estes vários componentes, sendo capaz de 

intervir estabelecendo o alicerce para a vivência e a cidadania” (ALARCÃO, 

2003, p. 23).  

Podemos perceber a importância do estágio para o desenvolvimento 

profissional juntamente com a elaboração e execução dos projetos que fazem 

parte da disciplina, gerando assim um enriquecimento da prática dos 

estagiários. A experiência do estágio dá oportunidade para que se adquira 

maior conhecimento e se construa um espaço de troca entre os estagiários e a 

comunidade da zona rural, oferecendo uma aprendizagem mais dinâmica e 

incentivando os jovens da comunidade a se sentirem sujeitos da história ao 

terem sua identidade valorizada. 

Os estagiários foram envolvidos na docência, no planejamento e na 

execução do projeto e, logo depois, nas palestras, a partir de conteúdos 

previamente discutidos e analisados à luz das contribuições teóricas e 

metodológicas, pois a prática não é só reprodução e manejo de classe, mas 

também a possibilidade de colocarmos em prática os conhecimentos 

acumulados. A autonomia e a criatividade dos estagiários durante o 

desenvolvimento do projeto aconteceu de forma prazerosa, com resultado 
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positivo, foi uma, atividade complementar diversificada e transformadora, 

dentro de uma realidade bastante complexa, que é a educação do campo, cujo 

objetivo é formar professores que possam atuar na educação básica em escola 

do campo, aptos a desenvolver estratégias pedagógicas que visem à formação 

dos sujeitos humanos autônomos e empreendedores, capazes de produzir 

soluções inerentes à sua realidade pautada no desenvolvimento sustentável do 

campo e do país. 

Os projetos de intervenção na realidade enriqueceram a prática dos 

alunos do curso e, no final, eles admitiram que foi muito proveitoso o 

desenvolvimento do estágio, apesar das dificuldades das escolas do campo, 

mas fizeram afirmações positivas e precisas:  

 

No início do estágio questionei por que deveria ser 
desenvolvido na comunidade, somente compreendi a 
importância do estágio na prática. Porque além de 
compreendermos o mundo escolar, nós compreendemos 
também a realidade da escola que é um espaço determinante, 
que tem relação com a comunidade Então, assim tem todo um 
círculo de relações que a comunidade e a escola estão 
envolvidas. O papel do estágio é compreendermos essas 
realidades: Onde a escola está inserida? Qual a identidade 
daquela comunidade? Por que a escola tem muito da 
comunidade? Então, vamos compreender o que a comunidade 
pensa; o que as pessoas pensam; os conflitos que têm ali na 
comunidade, que tudo isso está intrinsecamente relacionado 
com a escola... Então, acho que essa proposta de 
compreendermos a comunidade é fundamental para quem irá 
trabalhar numa escola, porque quem ensina tem que saber 
qual é o projeto, qual é a cultura daquela escola, tudo está 
envolvido com a comunidade: o que aprendi e compreendi 
sobre o estágio, mais do que nunca nós temos que 
compreender as relações que estão envolvidas no campo, as 
relações sociais, políticas, econômicas para compreender 
também a escola. E, o estágio nos provoca a fazer essa 
compreensão de tudo. Não somente a escola, não somente a 
comunidade, mas temos que articular todo esse conhecimento 
para fazermos nossa intervenção de uma forma consciente 
(Ana). 
 
Esse projeto de intervenção do estágio mexeu mais comigo do 
que o próprio estágio em sala de aula, porque o trabalho que 
eu desenvolvi estava voltado pra minha comunidade, no 
sentido de fazer o resgate da comunidade, pra saber a 
trajetória, desde quando a comunidade foi fundada. Com isso 
eu compreendi muita coisa que antes eu não compreendia e aí 
também teve um envolvimento da comunidade, eu acho que 
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80% das famílias se envolveram, participaram das atividades 
que a gente realizou, contribuíram na questão da elaboração 
da história, repassaram as informações e no final fizemos a 
culminância com a participação dos alunos e das famílias. A 
ideia é que eu repasse para cada família um material para que 
eles possam guardar a história desta comunidade fundada em 
1920, com uma trajetória de luta, de conflito, dentro do 
município de Lago do Junco (Gracileia). 
 

Foi um projeto de intervenção que deu oportunidade de os estagiários 

trabalharem nas suas comunidades executando os projetos com apoio da 

comunidade e foi o momento da integração do Tempo Comunidade com o 

Tempo Escola, gerando mais aprendizagem, conhecimentos e descobertas... 

 

O meu projeto e de Lucélio (tema: projeto interdisciplinar de 
educação ambiental) ele ganhou uma dimensão maior. Nosso 
assentamento, a escola em que nós estagiamos em que nós 
fizemos o projeto e intervenção, está dentro da reserva 
biológica do Gurupi, e no momento em que nós estávamos 
fazendo a mobilização para o projeto, nós recebemos a visita 
do instituto do ICMBIO, que é o Instituto Chico Mendes que tem 
sede em Açailândia, e são responsáveis por acompanhar toda 
a área que está povoada dentro da reserva, no qual nosso 
povoado é um desses. Então, eles me procuraram, porque eu 
tenho credenciamento no INCRA enquanto militante do MST e 
da direção estadual do MST. Então, nós fizemos três grandes 
assembleias com as três comunidades do assentamento que o 
nosso projeto cobre. O Lucélio é técnico agrícola, incluíram, ele 
numa brigada permanente de cuidados com a reserva, e agora 
fazemos parte, do conselho, somos dois conselheiros, fizemos 
três grandes assembleias no assentamento, articulamos o 
poder municipal, no caso, a secretaria de agricultura, o 
sindicato, o pessoal da religião, das associações. Então o 
projeto que pretendíamos executar para a disciplina de estágio 
tomou uma dimensão maior. Mas foi bom, porque o estágio em 
si das séries finais, como nós fizemos no primeiro processo, 
nos aproximou apenas dos alunos e agora o projeto trouxe a 
oportunidade de nos levar a interagir com as famílias como um 
todo, nas articulações, nas assembleias, então deu pra todo 
mundo perceber que ali era uma ação de intervenção 
universitária, uma ação, de alguém que estava sob orientação 
de uma extensão para comunidade. Então, é muito trabalho e, 
realmente exige muito compromisso da gente enquanto 
estudante. Mas é necessário principalmente para discutir a 
questão ambiental no assentamento (Maria da Luz). 
 

Até mesmo questões ambientais foram trabalhadas e foi criado um 

conselho, tudo para o bem da comunidade, o que deu outra dimensão para o 

projeto, que gerou um grau de consciência referente ao meio ambiente. 
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Assim como o próprio objetivo do estágio II, que é a 
intervenção na comunidade, que é dar para o aluno essa 
experiência prática de desenvolver algum projeto junto à 
comunidade, junto a um grupo, testar suas habilidades junto ao 
público que é diferente daquele público da sala de aula, mas 
que também está relacionado, porque é um público composto 
pelos pais dos alunos, pelas mães, pelo próprio professor que 
tá morando na comunidade. E também nós temos contato com 
as famílias. Você consegue perceber como você tá sendo visto 
pela comunidade, como que teu aprendizado pode de alguma 
forma favorecer aquelas famílias, como que ele pode ajudar. 
Então, de certo modo, me senti realizada naquilo que eu sentia 
que era falta minha, como filha daquela comunidade de agora 
estar devolvendo algum conhecimento, alguma coisa boa pra 
eles, porque aí a gente fez várias palestras, discutimos sobre 
as problemáticas locais, refletimos sobre o processo de 
organização que houve num tempo e que hoje, não é que 
esteja menor, mas que está mais difícil de manter a unidade do 
grupo. Então, nós conseguimos trazer aquilo que nós 
aprendemos no Tempo Escola, não só no Tempo Escola, mas 
nesse tempo de estudo que é apropriação da teoria, que é a 
compreensão dessas relações que perpassam no campo hoje. 
Então, assim, de certo modo, eu me senti realizada. Ainda não 
concluímos porque a entrega do material impresso que é a 
história deles é que vai completar isso, e aí tentar levar 
documento pra ser discutido pela escola. Então, assim, acho 
que se o grupo de alunos, se ele conseguiu fazer, implementar 
essa atividade, contatar com a comunidade, articular, e se 
provou também enquanto educador popular, que ultrapassa os 
muros da escola. E a gente vê o quanto é importante pra eles 
ter um grupo de alunos daquela comunidade à frente de um 
trabalho desse, que pra muitos pode não ser importante, mas 
eles estão contando. Todo mundo se empenhou, eles viram 
que todo trabalho que tiveram dos anos 70 até agora que não 
foi em vão, que resta muita coisa de organização, de projeto 
produtivo, os próprios jovens que já estudaram que estão lá, 
eles conseguiram visualizar, ver as coisas boas da 
comunidade. Depois veio a culminância que conseguimos 
reunir a comunidade e que a mesma compartilhou com 
comidas e ao som de uma sanfona (Francisca Orleane). 

 

O meu trabalho de pesquisa de monografia é na comunidade 
onde nós fizemos o projeto, que foi a construção de um horto 
medicinal. Na verdade a construção desse projeto acrescentou 
muito para o que eu já estou pesquisando, que é a questão do 
uso de plantas como remédio, como alternativas para fins 
medicinais, é uma coisa que faz parte da cultura daquele povo, 
e isso me inquieta também muito, porque eu comecei a 
perceber que só quem faz uso dessas práticas são as pessoas 
mais velhas, as novas gerações estão abandonando tudo isso. 
Fazer esse projeto contribuiu pra minha pesquisa de 
monografia e pra eu conhecer mais sobre a realidade a 
comunidade onde eu estou pesquisando, onde eu já trabalhei e 
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pretendo continuar meu trabalho lá. A construção desse horto, 
ver a participação das pessoas da comunidade, eles ajudaram 
muito na construção, desde a primeira reunião pra divulgação 
do projeto até o momento da finalização que foi a culminância, 
eu percebi o quanto eles gostam de dizer o que eles fazem, de 
dizer o que eles gostam de fazer. Então, trabalhar esse projeto 
pra mim foi muito bom e contar com a ajuda da comunidade, 
com a parceria que a gente teve, a comunidade nos ajudou 
muito e fora tudo que eu aprendi durante todo processo de 
construção, desde o preparo do local onde a gente fez a 
implantação dos canteiros até o transplantio das mudas, o 
preparo da terra e em todo as as etapas que correspondeu ao 
projeto. E hoje continua, o projeto esta na escola (Josiene). 

 

Eu desenvolvi o mesmo projeto de Josiene devido a morarmos 
no mesmo povoado. A princípio fizemos reunião com a 
comunidade e elegemos como tema o projeto horto medicinal 
comunitário, e escolhemos a escola para concretizar o projeto. 
Fizemos cinco canteiros para semear e plantar as mudas. 
Antes de fazer os canteiros fizemos discussões com a 
comunidade, demos algumas explicações sobre as plantas 
medicinais e eles também falaram sobre a importância das 
plantas que antigamente usavam mais esta plantas para curar 
as doenças (Claudiliana). 

 

Ressaltamos que os outros grupos desenvolveram projetos de 

intervenção na sua comunidade afirmando que foi uma experiência valiosa 

quando fizeram o relato para a turma e a professora da disciplina na volta do 

Tempo Escola. E nesta pesquisa o projeto selecionado foi o de São José da 

Conquista. 

Os alunos estagiários buscaram resgatar na comunidade a questão da 

organização e produção da comunidade considerando que a educação do 

campo tem o objetivo de trabalhar para que o homem tenha uma existência 

digna e fique trabalhando no campo para sobreviver, mas com condições e 

com a concepção de que o campo é um espaço de vida.  

No tempo comunidade do Estágio houve o envolvimento do grupo com 

a comunidade de origem para desenvolver o projeto de intervenção, criando, 

assim, um coletivo de ação com educandos e comunidade reforçando a relação 

escola e comunidade, que garantiu ao educando a possibilidade de vivenciar 

uma experiência profissional no espaço em que vive e que irá atuar. 
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Os professores de Estágio foram dinâmicos e inovadores no momento 

em que foram trabalhados vários projetos de intervenção nas comunidades 

rurais, local de residência dos alunos. Há que se considerar que o universo do 

curso, sobretudo no momento do estágio, constitui de fato um local complexo, 

devido não ser desenvolvido nas escolas, mas nas comunidades do campo, 

que tornou-se um dasafio e um trabalho de socialização mais dinâmico. 

Depois do momento final do estágio as últimas disciplinas foram 

concluídas, com orientações de monografias. A previsão da conclusão do curso 

do Procampo é para outubro de 2013. 

Convém ressaltar que o curso do Procampo foi institucionalizado pelo 

MEC para iniciar com novas turmas em 2014. Os cursos do Maranhão 

funcionarão na cidade de Bacabal em etapas de alternância. A forma de 

funcionamento vai melhorar, pois deixa de ser um projeto e será administrado  

com orçamento da universidade. 
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Foto 7 – Turma de Formandos do Procampo – 2013. 

 
Foto da Pesquisadora 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O movimento da Educação do Campo promoveu o avanço na luta pelo 

direito à educação por parte dos povos do campo. Considerando o 

reconhecimento dos direitos dos camponeses, foram conquistados programas 

educacionais de nível superior a eles destinados, tais como Pronera e 

Procampo. Embora tendo enfrentado dificuldades, e ainda enfrentem, 

principalmente na liberação de recursos, estes programas constituem práticas 

concretas de parte das concepções da Educação do Campo. Foram baseados 

nas propostas de Paulo Freire, e também contam com o empenho da 

universidade, que teve um papel fundamental para o seu desenvolvimento, 

estimulando os professores na busca e construção de conhecimento.  

A partir da década de 1990, a educação brasileira passou a ser 

reformada em todos os níveis de modalidade. Especificamente no que se 

refere à formação de professores, estabelece-se uma tendência em considerar 

a formação como elemento básico das reformas. 

A Lei de Diretrizes e Bases (9394/96) determina que o professor que 

atua na educação básica deve ter formação superior. E os cursos pesquisados 

dos programas Pronera e Procampo foram criados especialmente para atender 

a esse déficit de professores do meio rural, os quais não possuíam tal 

formação.  

Diante de vários programas para Educação do Campo, faz-se 

necessário que as políticas voltadas para essa educação tenham como objetivo 

a humanização de seus sujeitos por meio de tarefas específicas que lhes são 

atribuídas e que atendam ao mesmo tempo às particularidades dos processos 

sociais de seu tempo histórico. Com a elaboração de políticas incorporadas aos 

princípios da alternância, os diferentes tempos pedagógicos foram inseridos no 

tempo escola e tempo comunidade, tendo como objetivo associar a educação à 

organização da produção agrícola e aos valores que se quer instituir nas 

relações de trabalho e campo. A Licenciatura em Educação do Campo tem 

relevante potencial para contribuir com a melhoria dos processos de ensino e 

aprendizagem dos sujeitos do campo devido ao fato de trabalhar com 
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educadores que vêm do campo e que conhecem as condições de vida de seus 

educandos. 

O processo de discussão e elaboração da proposta curricular dos 

cursos teve a participação de um grupo de professores da universidade, com 

experiência em educação do campo, engrandecendo assim a compreensão da 

proposta e sua operacionalização. Houve a participação dos professores na 

etapa do planejamento, o que permitiu a criação de uma proposta curricular de 

acordo com os cursos oferecidos pelos dois programas, no sentido de formar 

profissionais comprometidos com a aprendizagem e com a transformação da 

realidade vivida no campo. 

É importante registrar que o currículo dos projetos foi e está sendo 

operacionalizado de acordo com a realidade do campo e tal operacionalização 

se justifica pela preparação dos professores que desenvolvem as atividades 

junto aos alunos do Pronera e Procampo, considerando que a proposta 

curricular foi conhecida pelos professores formadores que trabalharam os 

conteúdos e as práticas formativas de forma inter e multidisciplinar, de acordo 

com o previsto. 

É pertinente reconhecer os limites e as lacunas dos programas Pronera 

e Procampo, entretanto, devemos considerar a consistência deles e as novas 

epistemologias, as práticas pedagógicas e a relevância para professores e 

alunos que concluíram, e os que ainda irão concluir, uma formação em nível 

superior. A atuação destes dois programas redimensionou positivamente as 

práticas pedagógicas dos professores envolvidos, o que pudemos observar em 

seus depoimentos, nos quais asseguram que passaram a ter outra postura 

como professores. As descobertas e o estímulo que esses alunos têm em 

relação ao conhecimento demonstram o quanto eles têm a intenção e se 

esforçam para trabalhar respeitando a identidade do homem do campo. Na 

opinião deles o curso contribui para se autoafirmarem como professores, e 

possibilita inovações que ocorrem por meio desses programas especiais e 

diferenciados. 

No documento norteador do currículo, há uma preocupação com a 

formação do profissional do meio rural. O currículo implantado nos cursos de 

licenciatura do Pronera e Procampo apresentou uma articulação entre a teoria 
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e a práxis nas disciplinas ministradas. A carga horária foi boa, com articulação 

nos princípios da alternância com os tempos pedagógicos inseridos nos 

tempos escola e tempo comunidade. De acordo com a pesquisa, o estágio do 

Procampo se destacou e foi ainda mais significativo porque ocorreu durante o 

desenvolvimento do curso, com orientações dos professores, fazendo com que 

os alunos, de forma responsável, ministrassem aulas nas escolas do campo, 

principalmente nas Escolas Família Agrícolas, para depois executarem os 

projetos de intervenção. Esses projetos iniciaram com reuniões com as 

comunidades, registradas por meio de filmagem ou outros tipos de 

documentação que, depois de executados, foram socializados na sala de aula 

no tempo escola. Os registros foram avaliados pelas professoras de estágio. É 

importante ressaltar que o estágio foi um espaço de aprendizado significante, 

principalmente pelo envolvimento dos alunos com as comunidades rurais. 

Durante esse estudo, tivemos a possibilidade de compreender como os 

professores alunos perceberam a formação vivenciada por meio do Pronera e 

Procampo/UFMA através do conteúdo que emergiu das falas e reflexões 

acerca dos saberes docentes, das práticas formativas e da identidade. Ficou 

evidente que os cursos favoreceram a aquisição de elementos teóricos e 

práticos.  

No que diz respeito à avaliação dos cursos, consideramos que a 

formação em nível superior deverá melhorar a precária situação das escolas do 

campo, as quais ainda necessitam com urgência de professores com tal 

formação, que venham a exercer sua profissão respeitando as diversidades e 

especificidades dos povos do campo.  

Apesar das limitações para o desenvolvimento das etapas, os 

programas tiveram como ponto positivo o fato de uma parcela de professores 

haver concluído o curso, além de outros que concluíram depois, configurando 

mais um desafio que favorece a educação do campo abrindo novas 

possibilidades. Também é válido salientar que o Pronera e Procampo são uma 

conquista que compartilha lutas, dificuldades, angústias e, ao mesmo tempo, 

sonhos, risos e poesias, com encantamento pelo conhecimento, mostrando que 

é possível a formação dos educadores do campo.  
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Apesar disso, precisamos de políticas específicas para romper com o 

processo de discriminação, de modo que seja fortalecida a identidade cultural 

negada aos diversos grupos que vivem no campo. Desta forma, deve ser 

garantido o atendimento diferenciado, porém não desigual, ao que é diferente, 

devendo-se considerar as diversidades e desigualdades regionais. 

Encontramos, assim, a necessidade de se implantar políticas públicas que 

respeitem e valorizem a educação do campo, que considerem as questões 

relativas  ao meio ambiente, que respeitem o contexto sociocultural e a 

diversidade cultural, contemplando currículos específicos para os diversos tipos 

de modalidades, conferindo o direito à educação do campo sem negar a sua 

identidade, sua liberdade, suas raízes culturais e étnicas. Assim, serão 

estabelecidas aos povos do campo condições de existência como sujeitos de 

direito, com propostas de educação que assumam a identidade deste povo e 

lutem pelo projeto de desenvolvimento no campo, ao valorizarem a prática 

pedagógica a partir da realidade e dos saberes dos educandos. Pautando-se 

no saber adquirido pela experiência, o educador deve estar apto, a partir dessa 

formação, a considerar em sua prática pedagógica o exercício em que o 

reconhecimento da diversidade se faça presente para serem respeitados os 

saberes, a cultura. Esta prática pedagógica, Paulo Freire chamou de 

Pedagogia do Oprimido, na qual se consideram as diferenças dos grupos 

econômica e socialmente minoritários, no exercício da garantia de seus 

direitos, e valoriza-se a prática, enquanto espaço formativo por meio da 

reflexão. De acordo com Paulo Freire, acreditamos sempre que: 

Sonhar não é apenas um ato político necessário, mas também uma 
conotação da forma histórica e social de estar sendo de mulheres e 
homens. Faz parte da natureza humana que, dentro da história, se 
acha em permanente processo de torna-se. Não há mudança sem 
sonho como não há sonho sem esperança. A compreensão da 
história como possibilidade e não determinismo seria ininteligível sem 
o sonho, assim como a concepção determinista se sente incompatível 
com ele e, por isso, o nega. (FREIRE, 1992, p.91-92) 
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ENTREVISTAS REALIZADAS 

 

Alunos do Pronera  

 

 Nome dos entrevistados Data 

1 Claudiana Ribeiro de Sousa 09/07/2012 

2 Maria Ligia da Conceição 10/07/2012 

3 Maria Leda Ribeiro Silva Almeida 10/07/2012 

4 Flávio Pereira de Oliveira 12/07/2012 

5 M. J. A 12/10/2012 

6 Luciana Matias de Sousa  10/07/2012 

 

Depoimentos – Pronera    

Antonio Marcos Pereira dos Santos Monitor 10/08/2012 

Depoimentos de Alunos   

J,S.V  13/12/2011  

F.V  14/12/2011 

Flavio Pereira de Oliveira  05/03/2012 

Ildo Lopes Sousa  05/03/2012 

L.M.S  05/03/2012 

A.C.C  05/03/2012 

M.S  05/03/2012 

J.M.S  05/03/2012 

C.A.S  05/03/2012 

F.S.S  23/04/2012 

L.M.C  23/04/2012 

Leda  24/05/2012 

A.C  25/07/2012 

J.S  25/07/2012 
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Alunos do Procampo 

 

 Nome dos entrevistados Data 

1 Josiene Santos da Silva 08/07/2012 

2 Jonatas Andrade Silva 11/07/2011 

3 Antonio Maria Ribeiro Pinheiro 11/07/2011 

4 Ana Paula Pinheiro Paiva 21/07/2012 

5 Francisca do Nascimento Silva 27/07/2012 

6 Gracileia de Brito Sousa 09/01/2012 

7 Claudiana Cardoso Ferreira  04/10/2012 

8 Maria da Luz Sousa Estácio  05/10/2012 

 

Depoimentos – Procampo 

 

Ana Paula Pinheiro Paiva                                                                  10/07/2011 

Leopoldina Alves das Neves                                                             10/07/2011  

Maria da Luz Sousa Estácio                                                              10/10/2012       

Tenorio Emerson Rodrigues                                                              11/10/2012 

A.S                                                                                                    11/10/2012 

A.A.P                                                                                                 14/02/2012 

M.L                                                                                                    14/02/2012 

J.J                                                                                                     14/02/2012 

Geildon S. Nascimento                                                                      08/10/2012                                                                

Aleildes                                                                                              08/10/2012 

Andreia Ribeiro da Conceição                                                           08/10/2012                                                                

Saara Silva da Silva                                                                           14/02/2012 

Judenilce Lima Rodrigues                                                                  12/05/2011                                                         

Lidionora Ribeiro                                                                                 12/05/2011                 

Aleides Alves Lima                                                                              03/05/2012                   
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Sonetos – PROCAMPO (Construídos em 2010 com lançamento em 2011) 

Judenilce Lima Rodrigues 

Lidionara Ribeiro 

Maria da Luz Sousa Estácio 

Valderi Cunha da Silva 

João Batista da Costa Lima 

Warles da Silva Oliveira 
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento  

 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais 

Doutoranda: Marly Cutrim de Menezes 

Orientadora Professora Doutora Lucia Helena Vitalli Rangel 

Título do Trabalho: Políticas Educacionais do Campo: Pronera e Procampo no 

Maranhão. 

 

Termo de Consentimento livre esclarecido 

 

Eu ____________________________________________, autorizo Marly 

Cutrim de Menezes, aluna do Programa de Pós-Graduação de Ciências Sociais 

da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, situada à Rua Ministro de 

Godói, nº 969, 4º andar, Bairro Perdizes, São Paulo, a plena propriedade e os 

direitos autorais do depoimento que prestei à mesma. A referida pesquisadora 

fica autorizada a utilizar, divulgar e publicar, para fins culturais e científicos, o 

mencionado depoimento, no todo ou em parte, editado ou não. 

 

O Autorizo 

O Não autorizo 

 

São Luis,____de________de_____. 

 

_______________________________ 
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APÊNDICE B - ROTEIRO DA ENTREVISTA COM ALUNOS DO PRONERA 

 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais 

Doutoranda: Marly Cutrim de Menezes 

Orientadora: Professora Doutora Lucia Helena Vitalli Rangel 

Título do Trabalho: Políticas Educacionais do Campo: Pronera e Procampo no 

Maranhão. 

 

1.  Qual a sua concepção em relação à melhoria de sua prática pedagógica a 

partir do momento que iniciou o curso de Licenciatura em Pedagogia da Terra? 

2. Qual a sua opinião em relação à metodologia de alternância, tempo escola e 

tempo comunidade? 

3. Na sua opinião, qual a importância do Monitor nas orientações no tempo 

comunidade?  

4. O que você apontaria de benefícios para sua formação como aluno do 

Pronera no curso de Licenciatura da Pedagogia da Terra? 
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APÊNDICE C - ROTEIRO DA ENTREVISTA COM ALUNOS DO PROCAMPO 

 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais 

Doutoranda: Marly Cutrim de Menezes 

Orientadora: Professora Doutora Lucia Helena Vitalli Rangel 

Título do Trabalho: Políticas Educacionais do Campo: Pronera e Procampo no 

Maranhão. 

 

1. Qual a sua opinião em relação à metodologia de alternância, tempo escola e 

tempo comunidade? 

2. Qual a sua concepção em relação a sua prática                                       a 

partir do momento em que você iniciou o curso de Licenciatura em Educação 

do Campo? 

3. Qual a sua concepção em relação aos benefícios para sua formação como 

aluno do Procampo no curso de Licenciatura em Educação do Campo? 

4. Qual a sua opinião sobre o momento de reflexão na volta do tempo 

comunidade para ser socializado e discutido com todos? 

5. Quais os pontos positivos em relação ao projeto de intervenção do Estágio 

construído e executado pelo grupo? 
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ANEXOS 
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ANEXO 1 - Argumentações Possíveis ao TCU  
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ANEXO 2 - Quadro de Atendimento do Projeto Curso Magistério- Pronera  
 

POLO MUNICÍPIO ASSENTAMENTO QUANTIDADE DE 
ALUNOS 

Polo de Vila 
Diamante 

Buriticupu 
Sete de Maio 4 

Califórnia 1 

Bom Jardim 

Bom Jesus 6 
Amazônia 6 
Terra Livre 4 

Bambu 10 

Igarapé do Meio 
Vila Diamante 5 

Antonio Conselheiro 1 
Bom Jesus das 

Seixas 
Wanderson Barros 8 

Alta Floresta 3 
Lagoa Grande Cigra 4 

Monção 

Nova Morada 9 
Morada Nova 2 

São Raimundo 4 
Ananazal 1 

Margarida Alves 2 
Vila Esperança 6 

Pedro do Rosário 28 de Fevereiro 1 

Nina Rodrigues 

Vila Esperança 1 
Mangueira 3 
Balaiada 2 

São Domingos 1 

Vargem Grande 
Baturité 7 

Pe. Trindade 2 
Matões do Norte Cabanos 1 
Lageado Novo Três de Agosto 2 

Estreito 
Serafim 2 

Mundo Novo 9 
Brejo da Ilha 2 

São Pedro dos 
Crentes 

Paulo Freire 2 
Dezessete de Abril 3 

Porto Franco Maravilha 10 
Imperatriz Itacira 1 

Davinópolis 
Juçara 2 

1º de Maio 1 
Alegria 1 

Açailândia 
Terra Livre 9 

Antonio Conselheiro 4 
Buritirana Marigheia 2 

Amarante 
Dandara 2 
Curitiba 12 

Itapecuru 
Conceição Rosa 1 

Placa 1 

Presidente Vargas 

Nova Jerusalém 1 
São Judas Tadeu 8 

Santa Lúcia 1 
Água Branca 1 

Novo Horizonte 1 
Vila Conceição II 4 

Total de Alunos – Polo de Vila Diamante  106 
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Polo Esperantinópolis Esperantinópolis Bom Princípio 51 
Potó 20 

Ingarana 2 
Centro de Coroatá 7 

Total de Alunos – Polo Esperantinópolis  80 
Polo Peritoró São Luís Gonzaga Monte Alegre 15 

Peritoró Mangueira 8 
Lima Campos Veloso 7 

São José dos Mouras 7 
Lago Salvador 3 

Total de Alunos – Polo de Peritó  40 
Polo de Lagoa da 

Pedra 
Lago do Junco Centro dos Bertulinos 45 

Ludovico 5 
Total de Alunos – Polo de Lagoa da Pedra  50 
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ANEXO 3 - Universidades Brasileiras com Implantação do Pro campo 
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ANEXO 4 – Instituições selecionadas em 2012 – Procampo   

 

A relação das instituições federais de ensino superior selecionadas pelo MEC, 

em 2012, para abrir cursos presenciais de licenciatura em educação no campo, 

compreende um conjunto de universidades e institutos das cinco regiões do 

país.  

Centro-Oeste – Universidade de Brasília (UnB); Universidade Federal de 

Goiás (UFG) – Campus Catalão e Cidade de Goiás; Universidade Federal de 

Mato Grosso do Sul (UFMS); Universidade Federal da Grande Dourados 

(UFGD); Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso - 

Campus São Vicente da Serra.  

Sudeste – Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e Campus São 

Mateus; Universidade Federal de Viçosa (UFV); Universidade Federal do 

Triângulo Mineiro (UFTM); Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri (UFVJM); Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ); 

Universidade Federal Fluminense; Instituto Federal do Norte de Minas Gerais 

(IFNMG).  

Sul – Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) - Campus Laranjeiras e 

Erechim; Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC); Universidade 

Federal do Paraná (UFPR) – Campus Litoral Sul; Universidade Federal de Rio 

Grande, Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Universidade 

Federal do Pampa (Unipampa), Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS) – Campus Litoral Norte e Porto Alegre; Instituto Federal de Santa 

Catarina (IFSC) – Campus Canoinhas; Instituto Federal Farroupilha.  

Norte – Universidade Federal do Pará (UFPA) – Campus Marabá, Abaetetuba, 

Altamira e Cametá; Universidade Federal do Amapá (UFAP); Universidade 

Federal de Tocantins (UFT) e Campus Tocantinópolis; Universidade Federal de 

Roraima (UFRR); Universidade Federal de Rondônia.  

Nordeste – Universidade Federal do Recôncavo Baiano (UFRB) - Campus 

Feira de Santana e Amargosa; Universidade Federal do Piauí (UFPI) – Campus 

Cinobelina Elvas, Floriano, Picos e Teresina; Universidade Federal do 

Maranhão (UFMA); Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa); 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB); Instituto Federal do Maranhão 

(IFMA) – Campus São Luís Maracanã. 
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ANEXO 5 - COMPONENTES CURRICULARES DO CURSO DE PEDAGOGIA 

DA TERRA  

I - NÚCLEO DE ESTUDOS INTRODUTÓRIOS À FORMAÇÃO DO E DUCADOR DO 

CAMPO 

 

DISCIPLINAS/ATIVIDADES 

 

C.H. 
TEOR. 

 

TEMPO/
COMUN. 

C.H. 
TOTAL CR 

Leitura e Produção Textual  200 25 225 12 

Estudos de Matemática e Estatística Básica aplicada a 
educação 

75 15 90 4 

História das lutas camponesas 45 15 60 4 

História da Cultura Africana e Afro-Brasileira 45 15 60 4 

História dos povos e cultura indígenas 45 15 60 4 

Sociologia  45 15 60 4 

Filosofia  45 15 60 4 

Psicologia  45 15 60 4 

Metodologia do Estudo e da Pesquisa Bibliográfica 45 15 60 4 

Introdução a Pesquisa 45 15 60 4 

Introdução a Informática 60 15 75 4 

TOTAL 695 175 870 52 
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ANEXO 6 - II NÚCLEO DE ESTUDOS E FUNDAMENTOS SÓCIO-HISTÓRICOS E 
CULTURAIS PARA FORMAÇÃO DO EDUCADOR DO CAMPO  

 

DISCIPLINAS/ ATIVIDADES 

 

C.H. 
TEOR. 

 

TEMPO/ 

COMUM 
C.H. 

TOTAL CR 

Introdução a Educação 45 15 60 4 

Educação do Campo 45 15 60 4 

História da Educação e da Pedagogia 60 15 75 5 

História e Política Educacional Brasileira 75 15 90 6 

Psicologia Educacional I 50  10  60  4 

Psicologia Educacional II 60  15  75 5 

Filosofia da Educação  70  20  90  6 

Planejamento e Gestão Educacional 50 10 60 4 

Sociologia da Educação  75  15 90  6 

Estado, Políticas Públicas e Movimentos Sociais do Campo 45 15 60 4 

Estudos Comparados de Educação e Movimentos Sociais 
na América Latina 

45 15 60 4 

Estudos e Pesquisa I 45 15 60 4 

SUBTOTAL DE C.H. 665 175 840 56 
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ANEXO 7 - III Núcleo de Organização do Trabalho na Educação F ormal e 
Não-Formal do Campo 

 

 

A - GESTÃO, PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO DE SISTEMAS ES COLARES, ORGANIZAÇÕES 
SOCIAIS DO CAMPO 

 

DISCIPLINAS/ ATIVIDADES 
C.H. 

TEOR. 

 

TEMPO/ 

COMUN 
C.H. 

TOTAL CR 

Didática I 60  15  75  05 

Didática II 60 15  75 05 

Fundamentos Teórico-Práticos de Currículo  60 15 75 05 

Fundamentos Teórico-Práticos da Gestão e Organização de 
Sistemas educacionais e de Movimentos Sociais 

60 15 75 05 

Planejamento e Avaliação das Políticas de Educação e 
Instituições Educacionais 

50 10 60 04 

Estudos e Pesquisa II 40 20 60 04 

SUBTOTAL 330 90 420 28 

 

B - FUNDAMENTOS PARA A FORMAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO TR ABALHO DOCENTE E DO 
TRABALHO EM ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DO CAMPO 

 

 

DISCIPLINAS/ ATIVIDADES 

.H. 
TEOR. 

 

TEMPO/ 

COMUN 
C.H. 

TOTAL CR 

Fundamentos Teórico-práticos do Ensino de Matemática 50 10 60 04 

Fundamentos Teórico-práticos para Elaboração de Projetos 
Sociais  

50 10 60 04 

Fundamentos teórico-práticos do Ensino de Língua 
Portuguesa 

50 10 60 04 

Fundamentos teórico-práticos do Ensino de História 50 10 60 04 

Fundamentos teórico-práticos do Ensino de Geografia 50 10 60 04 

Fundamentos teórico-práticos do Ensino de Ciências 50 10  60 04 



223 
 

Fundamentos teórico-prático da Educação infantil 60 15 75 05 

Alfabetização – Teoria e Prática da Educação de Jovens e 
Adultos I  

60 15 75 05 

Fundamentos Teórico-prático da Educação Especial 60 15 75 05 

Fundamentos Teórico-Prático da Educação Étnica. 60 15 75 05 

Artes 50  10  60 04 

Educação Física 50 10  60 04 

Estudos e Pesquisa III 50 10 60 04 

Estudos e Pesquisa IV 60 30 90 06 

Leitura e Produção Textual II 50 10 
      

60 
04 

SUBTOTAL 800 190 990 66 

SUBTOTAL DO NÚCLEO 1.130 280 1.410 94 
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ANEXO 8 - IV Núcleo de Estudos e Aprofundamento em Áreas Temá ticas e 

Complementares à Formação do Educador do Campo  

 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

ÁREAS TEMÁTICAS/ 

DISCIPLINAS 

C.H. 
PRES. 

C.H. DIST. C.H. 
TOTAL 

CR 

Fundamentos da Educação Infantil 50 10 60 04 

História e Política da Educação Infantil 50 10 60 04 

Processos Metodológicos da Educação Infantil 50 10 60 04 

Alfabetização matemática 50 10 60 04 

Linguística e Alfabetização 50 10 60 04 

SUBTOTAL 250 50 300 20 

 

EDUCAÇÃO ESPECIAL  

Fundamentos da Educação Especial I 50 10 60 04 

História e Política da Educação Especial 50 10 60 04 

Processos Metodológicos da Educação Especial I 75 15 90 06 

Processos Metodológicos da Educação Especial II 75 15 90 06 

SUBTOTAL 250 50 300 20 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

Fundamentos da Educação de Jovens e Adultos 50 10 60 04 

História e Política da Educação de Jovens e Adultos 50 10 60 04 

Processos Metodológicos e Conteúdos da Educação  

de Jovens e Adultos I 

75 15 90 06 

Processos Metodológicos e Conteúdos da Educação  

de Jovens e Adultos II 

75 15 90 06 

SUBTOTAL 250 50 300 20 

EDUCAÇÃO COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIAS 

Fundamentos da Comunicação na Educação Escolar e Não-
Escolar 

50 10 60 04 

História e Políticas das Tecnologias Comunicacionais 50 10 60 04 
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Processos Metodológicos das Tecnologias  

Aplicadas à Educação e aos Movimentos Sociais I 

75 15 90 06 

Processos Metodológicos das Tecnologias  

Aplicadas à Educação e aos Movimentos Sociais II 

75 15 90 06 

SUBTOTAL 250 50 300 20 

EDUCAÇÃO E MOVIMENTOS SOCIAIS  

Fundamentos e Organização dos Movimentos Sociais 50 10 60 04 

História e Política dos Movimentos Sociais 50 10 60 04 

Organizações Sociais do Terceiro Setor: teoria e prática 50 10 60 04 

Cooperativismo e Economia Solidária 50 10 60 04 

Práticas Educativas Não-Escolares 50 10 60 04 

SUBTOTAL 250 50 300 20 

EDUCAÇÃO ÉTNICA E BILÍNGUE 

História e políticas para Educação Étnica 50 10 60 04 

Direitos Humanos, Raça e Etnia 50 10 60 04 

Políticas Sociais e Políticas Afirmativas 50 10 60 04 

Introdução aos Estudos do Currículo Bilíngue 50 10 60 04 

Processos Metodológicos da Educação Étnica 50 10 60 04 

SUBTOTAL 250 50 300 20 

 

GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DE SISTEMAS EDUCACIONAIS 

Fundamentos da Gestão e Organização  

de Sistemas Educacionais Escolares 

50 10 60 04 

Fundamentos da Gestão e Organização  

de Sistemas Educacionais Não-Escolares 

50 10 60 04 

Avaliação de Políticas de Instituições Educacionais 50 10 60 04 

Planejamento Aplicado as Instituições escolares  

e Não Escolares I 

50 10 60 04 

Planejamento Aplicado as Instituições escolares  

e Não Escolares II 

50 10 60 04 
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SUBTOTAL 250 50 300 20 

SUBTOTAL OBRIGATÓRIO Equivalente à área escolhida 
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ANEXO 9 – V – NÚCLEO  DE ESTUDOS, PRÁTICAS E DISCIPLINAS 
COMPLEMENTARES OBRIGATÓRIAS E ELETIVAS 
 

ÁREAS TEMÁTICAS 

DISCIPLINAS 

C.H. 
PRES. 

C.H. 
DIST. 

C.H. 
TOTAL 

CR 

Educação Artística na Escola e nos Movimentos Sociais 50 10 60 04 

Língua Estrangeira Moderna: Leitura instrumental 

 e Interpretação de Textos – Inglês I 

50  10  60  04 

Língua Estrangeira Moderna: Leitura instrumental 

 e Interpretação de Textos – Inglês II 

50 10 60 04 

Língua Estrangeira Moderna: Leitura instrumental  

e Interpretação de Textos – Espanhol I 

50 10 60 04 

Língua Estrangeira Moderna: Leitura instrumental 

 e Interpretação de Textos –Espanhol II 

50 10 60 04 

Alfabetização Matemática 50 10 60 04 

História da Cultura Indígena e Africana no Brasil 50 10 60 04 

História da Educação Maranhense 50 10 60 04 

Estudos de arte e Cultura Popular 50 10 60 04 

Educação, Saúde e Meio Ambiente 50 10 60 04 

Fundamentos e Leitura de Literatura Infantil e Juvenil  50 10 60  04 

Educação na Terceira Idade 50 10 60 04 

Educação, Trabalho e Sociedade 50 10 60 04 

SUBTOTAL 650 130 780 52 

SUBTOTAL OBRIGATÓRIO 100 20 120 08 

SEMINÁRIOS 

Estudos dos Clássicos da Realidade Brasileira (Obrigatório) 75  75 05 

Problemas Sociais do Campo 15  15 01 

Políticas Públicas e Ações Afirmativas 15  15 01 

Palavras Camponesas 30  30 02 

Reflexões sobre Gênero 4 15  15 01 

SUBTOTAL 150 - 150 10 
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SUBTOTAL OBRIGATÓRIO 90 06 

OFICINAS 

Danças Populares 30 - 30 02 

Usos de Tecnologias de Apoio a Educação: recursos 
multimeios 

30 - 30 02 

Leitura e Produção Política e Artística das Místicas nos 
Movimentos Sociais do Campo 

30 - 30 02 

Fundamentos para Elaboração de Projetos de Intervenção 
Social e de Cooperativismo para o Campo 

30  - 30  02 

Produção de Materiais de Apoio a Alfabetização de Crianças e 
de Jovens e Adultos 

30 - 30 02 

Fundamentos para a Criação e Produção de Jogos e 
Brincadeiras para a Infância 

30 - 30 02 

SUBTOTAL 180 - 180 12 

SUBTOTAL OBRIGATÓRIO 120 - 120 08 
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ANEXO 10 - VI – NÚCLEO DE ESTÁGIO CURRICULAR E MONOGRAFIA 

 

DISCIPLINAS/ ATIVIDADES  

 

C.H. 

TEOR. 

 

TEMPO/ 

COMUN 

C.H. 

TOTAL  
CR 

Introdução ao Estágio Curricular  45 - 45 01 
Estágio Curricular I 75 15 90 02 
Estágio Curricular II 60 30 90 02 
Estágio Curricular III 315 - 315 07 
Trabalho de Conclusão de Curso 50 40 90 02 
SUBTOTAL DO NÚCLEO 545 85 630 14 

 

 

C.H. 

PRES. 
prat  C.H. 

TOTAL  
CR 
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CARGA HORÁRIA TOTAL OBRIGATÓRIA DO CURSO 

PARA O ALUNO =  TEMPO-PRESENCIAL + TEMPO-

COMUNIDADE. 

 

3.595 

      

       785 

 

4.380 

 

260 
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ANEXO 11 – Convite do Curso de Licenciatura em Educação do Cam po  
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Componentes Curriculares do Procampo – organizados em três núcleos: 

 

I - Núcleo Básico Comum que forma os três eixos de formação com 2.070 

horas. Este núcleo tem um conjunto de disciplinas e atividades que todos os 

educadores do curso participam independente de sus formação, e são divididos 

em eixos 
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ANEXO 12 - Eixo 1 - Estudos Introdutórios a formação do Educad or e da 

Educadora com 1230 horas  

São conhecimentos para o aprofundamento e fundamentação teórica 

do aluno no qual se diz respeito ao início de sua formação específica de acordo 

com o quadro: 

 

COMPONENTES CURRICULARES 

  CARGA HORARIA 

 CR TE TC TOTAL 

Língua Portuguesa I 60 30 90 6 

Língua Portuguesa II 60 30 90 6 

Literatura brasileira 60 30 90 6 

Matemática Básica 60 30 90 6 

Matemática e Estatística 
Aplicada à Educação 

60 30 90 6 

Arte e Educação 30 15 45 3 

Formação da Sociedade 
Brasileira e as lutas 
Camponesas 

60 30 90 6 

História e cultura dos povos 
indígenas  

30 15 45 3 

História e cultura dos povos 
africanos 

30 15 45 3 

Sociologia  45 15 60 4 

Filosofia  45 15 60 4 

Psicologia  45 15 60 4 

Economia Política 45 15 60 4 

Economia Agrária e dos 
recursos naturais 

45 15 60 4 
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Políticas de Gestão Ambiental 30 15 45 3 

Estado, Políticas Públicas e 
Movimentos Sociais do Campo. 

45 15 60 4 

Metodologia do Estudo e da 
Pesquisa Bibliográfica 

45 15 60 4 

Tecnologias da Informação 60 30 90 6 

TOTAL 855 375 1.230 82 

TE – Tempo-Escola TC – Tempo-Comunidade CR - Crédit o 
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ANEXO 13 - Eixo 2 - Fundamentos Básicos - Conhecimentos históricos, 

filosóficos, políticos psicológicos e sociológicos que são enfatizados na 

educação do campo e a profissionalização – 585 horas. 

 

  CARGA HORARIA 

  TE TC TOTAL 

Introdução à Educação 45 15 60 4 

Educação do Campo 45 15 60 4 

História da Educação e da 
Pedagogia 

45 15 60 4 

História e Política 
Educacional Brasileira 

45 15 60 4 

Psicologia da Educação 45 15 60 4 

Filosofia da Educação  45 15 60 4 

Planejamento e Gestão 
Educacional 

45 15 60 4 

Sociologia da Educação  45 15 60 4 

Estudos Comparados de 
Educação e Movimentos 
Sociais na América Latina 

45 15 60 4 

Metodologia da Pesquisa em 
Educação I 

30 15 45 3 

SUBTOTAL DE C.H. 435 150 585 39 
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ANEXO 14 - Eixo 3 - Organização dos processos pedagógicos na 

Educação do Campo  - 285 horas.  

 

COMPONENTES CURRICULARES 

 

DISCIPLINAS/ ATIVIDADES 

CARGA HORARIA Nº DE 
CREDI-

TOS TE TE TOTAL 

Didática  45 15 60 4 

Gestão da Educação formal e não-
formal do campo 

45 15 60 4 

Planejamento e Avaliação das Políticas 
de Educação  

45 15 60 4 

Organização do processo ensino-
aprendizagem da educação do campo 

45 15 60 4 

Metodologia da Pesquisa em Educação 
II 

30 15 45 3 

SUBTOTAL 210 75 285 19 

 

Este eixo de formação é o momento do educador operacionalizar 

método do planejamento, gestão avaliação do trabalho escolar e não escolar. 

 

 

II NÚCLEO DE ESTUDOS ESPECíFICOS 

 

São para as duas áreas de habilitação e se divide em duas áreas que 

são Habilitação em Ciências Agrárias e Ciências da Natureza e Matemática. 
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 ANEXO 15 - Área 1 – Habilitação em Ciências Agrárias  (inclusive 

Monografia e Estágio Curricular) – 2.205 horas / 120 créditos. 

 

DISCIPLINAS/ ATIVIDADES CARGA HORARIA 
CR 

TE TC TOTAL 

Botânica Geral 45 15 60 4 

Zoologia Geral 45 15 60 4 

Biologia Celular e do Desenvolvimento.  45 15 60 4 

História da química: história do homem 
e a sua relação com a natureza 

30 15 45 3 

Desenvolvimento Rural Sustentável e 
Agricultura familiar 

45 15 60 4 

Elaboração de projetos para agricultura 
familiar 

30 15 45 3 

Topografia e Geoprocessamento  45 15 60 4 

Sistemas de Cultivo 45 15 60 4 

Sistemas de Criação 45 15 60 4 

Agropedologia I 30 15 45 3 

Agropedologia II  30 15 45 3 

Olericultura 45 15 60 4 

Forragicultura 30 15 45 3 

Fisiologia vegetal 45 15 60 4 

Fitotecnia 45 15 60 4 

Agroclimatologia e Hidrologia  45 15 60 4 

Gestão da Unidade Familiar de 
Produção 

30 15 45 3 

Zootecnia Geral 45 15 60 4 

Agroecologia  45 15 60 4 
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Tecnologia de Produtos Agropecuários 45 15 60 4 

Caprinocultura e Ovinocultura 30 15 45 3 

Fruticultura Geral 30 15 45 3 

Silvicultura Geral  30 15 45 3 

Plantas Medicinais e Fitoterapia 30 15 45 3 

Recursos Naturais Hídricos, Minerais e 
Energéticos.  

30 15 45 3 

Apicultura 30 15 45 3 

Avicultura 30 15 45 3 

Suinocultura 30 15 45 3 

Piscicultura 30 15 45 3 

Floricultura, Jardinocultura e Paisagismo 30 15 45 3 

Metodologia do Ensino de Ciências 
Agrárias nas escolas do Campo 

45 15 60 4 

Monografia  180 180 12 

Estágio Curricular   405 405  9 

TOTAL 1155 1050 2205 120 
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ANEXO 16 - Área 2 – Habilitação em Ciências da Natureza e Mat emática  

(inclusive Monografia e Estágio Curricular) – 2.340 horas / 138 créditos. 

 

COMPONENTES CURRICULARES 

  CARGA HORARIA 

CR DISCIPLINAS/ ATIVIDADES TE TC TOTAL  

Linguagem Química e Reações 
Químicas  

45 15 60 4 

História da química: história do homem e 
a sua relação com a natureza 

30 15 45 3 

Química Inorgânica 45 15 60 4 

Química Orgânica 45 15 60 4 

Química Analítica  30 15 45 3 

Físico-química.  45 15 60 4 

Química Ambiental  30 15 45 3 

Recursos Naturais Hídricos, Minerais e 
Energéticos.  

30 15 45 3 

Biologia Celular e do Desenvolvimento. 45 15 60 4 

Genética 60 30 90 6 

Botânica Geral 45 15 60 4 

Zoologia de Invertebrados 45 15 60 4 

Zoologia de Vertebrados  45 15 60 4 

Fundamentos de Ecologia e Evolução 45 15 60 4 

Mecânica Geral I 45 15 60 4 

Mecânica Geral II 45 15 60 4 

Eletricidade e Magnetismo I 45 15 60 4 

Eletricidade e Magnetismo II 45 15 60 4 
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Termodinâmica 45 15 60 4 

Física Moderna e Contemporânea 45 15 60 4 

Fundamentos da Matemática 60 30 90 6 

Matemática I 60 30 90 6 

Matemática II 45 15 60 4 

Matemática III 45 15 60 4 

Estatística descritiva 45 15 60 4 

Geometria Euclidiana Plana 45 15 60 4 

Geometria Espacial 60 30 90 6 

Metodologia do Ensino de Ciências e de 
Matemática nas escolas do Campo 

45 15 60 4 

Monografia  180 180 12 

Estágio Curricular   405 405 9 

TOTAL 1.275 1.065 2.340 138 

 

III - NÚCLEO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES -180 horas. 

São várias atividades durante o curso, tais como Seminário de Pesquisa, 

Seminários de Intervenção Pedagógica, Oficinas Pedagógicas. Conta como 

atividades complementares. Jornadas Científicas, quando vários alunos 

participam e às vezes apresentam trabalhos.  
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ANEXO 17 - Perfil dos educandos dos cursos de Ciências Agrária s e 

Ciência da Natureza e Matemática Turma 2009  (formação, local de trabalho, 

relação com os Movimentos Sociais, relação com o campo). 

 

ALUNO HAB FORMAÇÃO LOCAL DE TRABALHO  

Adeildon M. dos Santos CA Ensino Médio Completo Profº EFA – Grajaú 

Aleildes Alves Lima CA - Profª EFA - Turiaçu 

 

Ana Cleide Teixeira Barros 

 

CA 

Médio Técnico em Agricultura  

Técnico Agrícola – CODESUL 

Ana Paula Pinheiro Paiva CA Ensino Médio Magistério Profª. - MST 

 

Antonio Anísio Pinheiro 

 

CA 

Médio Técnico em 
Administração e Técnico em 

Agricultura 

 

Técnico Agrícola - Tijupá 

 

Antonio Elton do Nascimento 

 

CA 

 

 

Ensino Médio Magistério 

 

Profº. Rede Municipal/outras escolas 
do campo 

Antonio Francisco da C. Melo CA Ensino Médio Completo Profº CFR – Açailândia 

Bárbara Dácia  R.  dos Santos CN Ensino Médio Completo Profª EFA - Turiaçu 

Camilo Ribeiro Mendes CN Ensino Médio Completo Profº EFA – Sucupira do Norte 

Cleane de Sousa Farias CN Ensino Médio Completo Profª. EFA – Coroatá 

Cleidson Marinho CA Médio Técnico em Agropecuária Profº CFR – Amarante 

Cleudiliana Cardoso Ferreira CN Ensino Médio Completo Profª EFA - Turiaçu 

Domingos Reis Santana CN Ensino Médio Completo Profº EFA – Anajatuba 

Edér José Marques Rosário CN Ensino Médio Completo Profº. - Escola Quilombola- Turiaçu 

 

Eromilton Souza Carvalho 

 

CN 

 

Ensino Médio Magistério 

Profº. Rede Municipal/Área de 
assentamento 

 

Felix Ferreira Sandes 

CA Médio Técnico em Agropecuária  

Profº EFA – Sucupira do Norte 

Francisca do Nascimento Silva CA Médio Técnico em Agricultura Técnico Agrícola - ACESA 

 

Francisco Alves dos S. Filho 

 

CA 

 

Ensino Médio Magistério 

 

Profº. Rede Municipal/outras escolas 
do campo 

Francisco de Sousa Alves CA Ensino Médio Completo Profº CFR – São Luis 
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Francisco Ferreira Barbosa CA Ensino Médio Completo Profº CFR – Coquelândia 

Francisco Rodrigues Silva CN Ensino Médio Completo Profº EFA – Paulo Ramos 

Geildo dos S.  Nascimento CN Ensino Médio Completo MONITOR/CEFFAS 

Gleicia da Silva Sousa CA Ensino Médio Completo Profª EFA – Balsas 

Gracileia de Brito Sousa CA Médio Técnico em Agropecuária Técnico – COOSERT 

 

Ione Sá Silva 

 

CN 

 

Ensino Médio Magistério 

Profª. Rede Municipal/outras escolas 
do campo 

Jarbe Firmino da Silva CN Ensino Médio Completo Profº CFR – Açailândia 

João Batista da Costa Lima CN Médio Técnico em Agropecuária Profº EFA –  São Luis Gonzaga 

João Rocha dos Santos CN Ensino Médio Completo Profº EFA – Sucupira do Norte 

Joaquim Oliveira Ferreira CA Médio Técnico em Agropecuária Profº EFA – Lago do Junco 

Joel do Livramento da Cruz CN Ensino Médio Magistério Profº CFR – Chapadinha 

Jonas Ribeiro Mesquita CN Ensino Médio Magistério Profº. Rede Municipal/Área de 
assentamento 

José Fernando Pereira Santos CA Médio Técnico em Agropecuária Profº EFA – São Luis Gonzaga 

José Mario Bruzaca CA Ensino Médio Completo Profº EFA – Morros 

José Santos CA Ensino Médio Magistério Profº EFA – São Luis Gonzaga 

Josiene Santos da Silva CA Ensino Médio Magistério Profª - Escola Quilombola- Turiaçu 

Leopoldina Alves das Neves CA Médio Técnico em Agropecuária Profª EFA – Lago da Pedra 

 

Lindionora Ribeiro 

CN Médio Técnico em 
Processamento de Dados 

 

Profª - Escola Quilombola- Turiaçu 

Luana Assunção de Brito CN Ensino Médio Magistério Profª. Rede Municipal/outras escolas 
do campo 

Lucelio Alves dos Santos CN Médio Técnico em Agricultura Profº CFR – Bom Jesus das Selvas 

Luis Ribeiro Silva Neto CA Médio Técnico em Agropecuária Profª  CEFFA – Manoel Monteiro 

Marcio Francisco M. dos Santos CN Médio Técnico em Agropecuária Profº CFR – Morada Nova 

Marconi Penha Soares Filho CA Ensino Médio Completo Profº CFR – Morada Nova 

Maria da Luz Sousa Estácio CN Ensino Médio Magistério Profº CFR – Bom Jesus das Selvas 

Maria de Jesus dos Santos CA Médio Técnico em Agricultura Profº CFR – Primeira Cruz 

Maria de Lourdes  Xavier de M 
das Neves 

CN Ensino Médio Magistério Profª EFA – Lago da Pedra 

Maria do Socorro F. Batista CN Ensino Médio Magistério Profª. Rede Municipal/outras escolas 
do campo 
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Maria Francisca Barbosa CA Ensino Médio Magistério Profª EFA – Turiaçu 

Maria Lucia Lima da Costa CN Médio Técnico em 
Contabilidade 

Profª EFA – Bela Vista 

Maria Lucinete Gomes Lima CN Ensino Médio Completo Profª EFA – Bela Vista 

Mauro Lima da Silva CA Ensino Médio Completo Profª EFA – Lago da Pedra 

Ozemias Cavalcante Lima CN Ensino Médio Completo Associação de Produtores de Alto 
Alegre 

Raimunda Leal Pereira CN Ensino Médio Completo Profª. Rede Municipal/outras escolas 
do campo 

Raimundo João Santos CN Ensino Médio Magistério Profª EFA – Turiaçu 

Rômulo Fontinele Pessoa CA Médio Técnico em Agropecuária Profº EFA – Paulo Ramos 

Suelen da Conceição Martins CN Médio Técnico em Agricultura Técnico – PLANEJA 

Tatiane de Jesus C. Martins CA Ensino Médio Magistério Profª - Escola Quilombola- Turiaçu 

Tenório Emerson S. Rodrigues CA Médio Técnico em Agropecuária Profº CFR – São Luis 

Valderi Cunha da Silva CA Médio Técnico em Agropecuária Profª - Escola Quilombola- Turiaçu 

Vanda Maria Fonseca dos Reis CN Ensino Médio Completo Profº EFA – Anajatuba 
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ANEXO 18 - Perfil dos Educandos do Curso de Ciências Agrárias e 
Ciências da Natureza e Matemática . Turma – 2010 (Formação, local de 
trabalho, relação com os Movimentos Sociais, relação com o campo).  
 
 

 
ALUNO 

 
HAB 

 
FORMAÇÃO 

LOCAL DE 
TRABALHO 

 
Adail Ribeiro Cardoso 

∗∗CN Médio Técnico 
Agricultura  

Prof. EFA – 
Lagoa Grande  

 
Adão Sousa Lima 

∗CA Ensino Médio 
Magistério  

Prof. Escola 
Municipal 

 
Akeles da Silva Facundes 

 
∗CA 

 
Ensino Médio 

 
Prof. 

 
Aldenir Gomes da Silva 

 
∗CA 

Ensino Médio 
Magistério  

 
Prof. 

 
Alline Alves Lima de Melo 

∗CA Ensino Médio 
Magistério 

 
Prof. 

 
Andréia Ribeiro da Conceição 

 
∗CA 

Ensino Médio 
Magistério 

Prof. Escola de 
Assentamento  

 
Antonio Carlos Mota Sandes 

 
∗∗CN 

 
Médio Técnico  

 

 
Antonio Maria Ribeiro Pinheiro 

 
∗CA 

Médio Técnico 
Agrícola  

 

 
Ataíde Miranda Sousa 

∗CA Médio Técnico 
Agrícola 

 
Movimento Social  

Cristiane Mendes do Nascimento ∗CA Ensino Médio 
Magistério 

 

Cristina Carneiro Montelo ∗∗CN Ensino Médio 
Magistério 

 

 
Eliane Maria Pereira 

 
∗∗CN 

Ensino Médio 
Magistério 

Prof. Rede 
Municipal 

 
Ernandes Furtado Bruzaca 

 
∗CA 

 
Ensino Técnico 

 
Técnico  

 
Irene Araújo Sousa 

 
∗∗CN 

  
Prof. 

 
Jakson dos Santos Feitosa 

 
∗∗CN 

 
Ensino Médio 

 
Prof. EFA 

 
Jonatas Andrade Silva 

 
∗CA 

 
Ensino Médio 

Prof. EFA – 
Pindaré  

 
José Aderaldo Carreiro de Sousa 

 
∗CA 

 
Ensino Médio 

Jovem Mov. 
Sociais  

 
José Antonio Ribeiro Silva 

 
∗CA 

 
Ensino Médio 

Prof. Rede 
Municipal  

 
José Bernardo Santos da Silva 

   

 
José de Jesus Araújo Conceição 

 
∗CA 

 
Médio Técnico 

 
Técnico Agrícola  

 
José Osvaldo Mendonça de Morais 

  
Médio Técnico 

 
Jovem  
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∗CA 
 

José Raimundo Santos Roxo 
 

∗CA 
 

Médio Técnico 
 

Prof. EFA 
 

Judenilce Lima Rodrigues 
 

∗CA 
 

Médio Técnico 
 

Jovem  
 

Julio de Brito Sousa 
 

∗CA 
 

Médio Técnico 
 

 
Kylen Jason Barbosa Sousa 

 
∗∗CN 

Ensino Médio 
Magistério 

 

 
Loudiene Ferreira da Costa  

 
∗CA 

Ensino Médio 
Magistério 

 
Professora 

 
Luciano do Nascimento Espiridião 

 
∗∗CN 

Ensino Médio 
Completo 

 
Professor 

 
Magno Conceição dos Santos 

 
∗CA 

Médio Técnico 
Agropecuária 

 
Jovem 

 
Patrick Rosário santos 

 
∗∗CN 

 
Médio Técnico 

 
Jovem 

 
Paulo da Conceição Cavalcante 

 
∗∗CN 

 
Ensino Médio 

 
Professor  

 
Raimundo Nonato Brito Gonçalves 

 
∗∗CN 

 
Ensino Médio 

 
Professor 

 
Roberto Jairo Nascimento 

 
∗∗CN 

 
Ensino Médio 

 
Professor 

 
Romário Oliveira Silva 

 
∗CA 

 
Ensino Técnico 

 
Jovem  

 
Rosana Rocha Reis 

 
∗CA 

 
Ensino Médio 

 
Professora 

 
Saara Silva da Silva 

∗∗CN Ensino Médio 
Magistério 

 
Prof. EFA 

 
Sandra Cristina Gomes Bruzaca 

∗CA Ensino Médio Jovem 

 
Simone Cristina Trindade Oliveira 

 
∗∗CN 

Médio 
Magistério 

Prof. Rede 
Municipal 

 
Tiago Silva Santos 

 
∗∗CN 

 
Médio Técnico 

 
Prof. 

 
Vera Lucia da Silva Sousa 

 
∗CA 

 
Ensino Médio 

 
Jovem 

 
Vilane de Sousa Araújo 

 
∗CA 

 
Ensino Médio 

 
Jovem 

 
Warles da Silva Oliveira 

 
∗∗CN 

 
Ensino Médio 

Prof. Rede 
Municipal 

 
Welquer Lima França  

 
∗CA 

 
Ensino Médio 

Prof. Rede 
Municipal 

∗Ciências Agrárias (CA) 
∗∗Ciências da Natureza e Matemática (CN) 
 

 

 


