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RESUMO 

 

O presente estudo insere-se na linha de pesquisa Práticas Pedagógicas: elementos 

articuladores, do Programa de Pós Graduação – PPGED – Mestrado em Educação da 

Universidade Tuiuti do Paraná (UTP). Traz como objeto de análise a prática educativa de 

egressos do Curso de Pedagogia para Educadores do Campo que atuam na Escola 

Itinerante Zumbi dos Palmares localizada no Acampamento 1º de Agosto no município de 

Cascavel. O estudo é de abordagem qualitativa, a coleta de dados foi realizada mediante o 

uso das seguintes técnicas: observação, entrevistas e análise de documentos. O eixo 

teórico compreende obras de estudiosos que discutem a educação do campo, a formação 

dos professores e a prática educativa na perspectiva dos movimentos sociais. Observamos 

no trabalho desenvolvido pelos egressos a influência da formação que tiveram no Curso de 

Pedagogia para Educadores do Campo na Unioeste. A prática educativa se materializa 

coletivamente, a partir dos saberes oriundos da universidade, a vivência dos sujeitos no 

cotidiano da escola e na dinâmica das relações sociais. Identificamos que os egressos 

procuram organizar os espaços e tempos educativos de acordo com a vida no 

acampamento tornando a educação mais significativa, considerando os saberes produzidos 

pelos próprios sujeitos, valorizando assim, sua identidade e cultura.  

 

 

Palavras-chave: Educação do campo. Formação de Professores. Prática educativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This study is part of the research line - Teaching Practices: articulating elements – from the 

Graduation Program - PPGED – Masters in Education -Tuiuti University of Paraná (UTP). Its 

object of analysis is the practice of graduates from the educational pedagogy course to 

educators in the Countryside who work at Zumbi dos Palmares Itinerant School located at  

the Camp named 1º de Agosto in the city of Cascavel. The study is of a qualitative approach, 

the data collection was performed using the following techniques: observation, interviews 

and document analysis. The theoretical axis includes works of scholars who discuss  in the 

Countryside, teacher training and educational practice from the perspective of social 

movements. It was observed in the work done by the graduates the influence of the 

educational instruction they had during their course in pedagogy for educators in the campus 

of Unioeste. Educational practice is embodied collectively from the knowledge derived from 

the university, the experience of the subjects in the school’s everyday life and in the 

dynamics of social relations. We found that these graduates are trying to organize the 

educational spaces and times according to the life in the camp making education more 

meaningful, considering the knowledge produced by the subjects themselves, thus valuing, 

their identity and culture. 

 

 

 

Keywords: Education in the Countryside. Teacher Education. Educational Practice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE FOTOGRAFIAS 

 

 

 

FOTOGRAFIA   1 – SECRETARIA DA ESCOLA......................................................35 

FOTOGRAFIA   2 – SALAS DE AULA.......................................................................36 

FOTOGRAFIA   3 – MURAL DE SALA DE AULA......................................................42 

FOTOGRAFIA   4 – PAINEL DO REFEITÓRIO.......................................................105 

FOTOGRAFIA   5 – REFEITÓRIO...........................................................................113 

FOTOGRAFIA   6 – SALA DE AULA........................................................................114 

FOTOGRAFIA   7 – MÍSTICA DE ABERTURA DO SEMINÁRIO............................119 

FOTOGRAFIA   8 – MÍSTICA DE ABERTURA DO SEMINÁRIO............................119 

FOTOGRAFIA   9 – MÍSTICA DE ABERTURA DO SEMINÁRIO............................119 

FOTOGRAFIA 10 – MÍSTICA DE ABERTURA DO SEMINÁRIO............................119 

FOTOGRAFIA 11 – MESA DE HONRA...................................................................120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE QUADROS 

 

 

 

QUADRO 1  -  CICLOS DE FORMAÇÃO HUMANA NA ESCOLA............................37 

QUADRO 2  - EMENTAS DAS DISCIPLINAS ESPECÍFICAS DO CURSO..............87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



LISTA DE SIGLAS 

 

 

ACES/FETRAF – ASSOCIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO SINDICAL 

APP/SINDICATO – SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO 

PARANÁ 

ARCAFAR – SUL – ASSOCIAÇÃO DAS CASAS FAMILIARES RURAIS 

ASSESSOAR – ASSOCIAÇÃO DE ESTUDOS, ORIENTAÇÃO E ASSISTÊNCIA RURAL 

CBAR – COMISSÃO BRASILEIRO – AMERICANA DE EDUCAÇÃO DAS POPULAÇÕES 

RURAIS 

CEMPO – CENTRO MISSIONÁRIO DE APOIO AO CAMPESINATO 

CFRS – CASAS FAMILIARES RURAIS 

CNER – CAMPANHA NACIONAL DE EDUCAÇÃO RURAL 

CONAE – CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

CPT – COMISSÃO PASTORAL DA TERRA 

CRABI – COMISSÃO REGIONAL DOS ATINGIDOS POR BARRAGENS 

EFAS – ESCOLAS FAMÍLIA AGRÍCOLA 

ENERA – ENCONTRO NACIONAL DE EDUCADORAS E EDUCADORES DA REFORMA 

AGRÁRIA 

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA 

LDB – LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL 

MAB – MOVIMENTO DOS ATINGIDOS POR BARRAGENS 

MEC – MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

MMC – MOVIMENTO DAS MULHERES CAMPONESAS 

MPA – MOVIMENTO DOS PEQUENOS AGRICULTORES 

MSP do C – MOVIMENTOS SOCIAIS POPULARES DO CAMPO 

MST – MOVIMENTO DOS TRABALHADORES SEM TERRA 

NRE – NÚCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO 

OCAP – OFICINA DE CAPACITAÇÃO PEDAGÓGICA 



PPP – PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

PRONERA – PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO NA REFORMA AGRÁRIA 

PSS – PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADO 

SECAD – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA, ALFABETIZAÇÃO E 

DIVERSIDADE 

SECADI – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA, ALFABETIZAÇÃO, 

DIVERSIDADE E INCLUSÃO 

SENGE – SINDICATO DOS ENGENHEIROS 

SSR – SERVIÇO SOCIAL RURAL 

TC – TEMPO COMUNIDADE 

TE – TEMPO ESCOLA 

UEM – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ 

UFFS – UNIVERSIDADE FEDERAL FRONTEIRA SUL 

UNICENTRO – UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE DO PARANÁ 

UNIOESTE – UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ 

USAID – UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT 

UTFPR – UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA DO PARANÁ 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 

 

1 INTRODUÇÃO ...................................................................................................  ........  ........ 14 

2 VIVÊNCIAS, SABERES E PRÁTICAS – PRIMEIRAS APROXIMAÇÕES COM OS 

SUJEITOS DA PESQUISA ....................................................................................  ........  ........ 27 

3 DA EDUCAÇÃO RURAL NO BRASIL À EDUCAÇÃO DO CAMPO: QUE 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES ESTÁ EM DEBATE? ............................................ 44 

3.1 O MOVIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DAS ESCOLAS RURAIS NO  

PARANÁ .................................................................................................................................. 53 

3.2 A EMERGÊNCIA DA EDUCAÇÃO DO CAMPO ................................................................ 56 

4  FORMAÇÃO DE PROFESSORES: UMA DISCUSSÃO PERMANENTE  .......  ........ 66 

4.1 UMA ANÁLISE DA TRAJETÓRIA HISTÓRICA ......................................  .......  ........ 66 

4.2  CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO ................................. 72 

4.3 A FORMAÇÃO DOS EDUCADORES DO CAMPO ............................................................ 75 

5 O CURSO DE PEDAGOGIA PARA EDUCADORES DO CAMPO, A PRIMEIRA 

EXPERIÊNCIA NO ESTADO DO PARANÁ ............................................................................ 81 

5.1 O CURSO E SUA ORGANIZAÇÃO POLÍTICO PEDAGÓGICA ......................................... 85 

5.1.1 Pedagogia da Alternância: uma alternativa em tela ........................................................ 89 

5.1.2 Os desafios nos diferentes tempos e espaços educativos .............................................. 94 

6 A ESCOLA DO CAMPO COMO LOCAL DE CONSTRUÇÃO DA PRÁXIS EDUCATIVA .... 102 

6.1 A ESCOLA ITINERANTE ZUMBI DOS PALMARES: A ORGANIZAÇÃO DOS TEMPOS E 

ESPAÇOS EDUCATIVOS NA PRÁTICA EDUCATIVA DOS EGRESSOS................... ............ 107 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS .................................................................................................. 127 

8 REFERÊNCIAS .........................................................................................  .......  ........ 132 

9 APÊNDICE I ..............................................................................................  .......  ........ 137 

10 APÊNDICE II ...........................................................................................  .......  ........ 138 

11 APÊNDICE III ..........................................................................................  .......  ........ 139 



12 APÊNDICE IV .........................................................................................  .......  ........ 141 

13 ANEXO I ..................................................................................................  .......  ........ 142 

14 ANEXO II .................................................................................................  .......  ........ 143 

15 ANEXO III ................................................................................................  .......  ........ 148 

 



1 INTRODUÇÃO 

 

 O presente trabalho insere-se no debate sobre a Educação do Campo, que 

nos últimos anos, do processo de reivindicação de reforma agrária e educação por 

parte dos movimentos sociais do campo, chamou a atenção de pesquisadores1 que 

têm se dedicado ao estudo das lutas e conquistas dos sujeitos do campo. Os 

estudos e produções destes estudiosos reforçam as reivindicações dos movimentos 

sociais do campo dando visibilidade a essa luta, tanto para as esferas políticas como 

para a sociedade. 

Historicamente, no contexto da Educação Rural2 os camponeses foram 

marginalizados pelas autoridades educativas e administrativas, pois acreditava-se 

que para a realização de serviços braçais na roça, não eram necessários os 

conhecimentos ensinados na escola. 

 O termo Educação Rural será utilizado em situações que revelarem o 

modelo de educação cujo objetivo era manter os sujeitos no campo sem considerar 

suas necessidades. O termo Educação do Campo será utilizado quando nos 

referirmos ao modelo de educação que parte da ação dos Movimentos Sociais, 

                                                           
1 Roseli Caldart, Miguel Arroyo, Antônio Munarin, Maria Antônia de Souza, Maria Isabel Antunes-

Rocha, entre outros. 
2 Segundo Frigotto (2010, p. 35) uma educação escolar para o campo que consiste em estender 

modelos, conteúdos e métodos pedagógicos planejados de forma centralizada e autoritária, 
ignorando a especificidade e particularidade dos processos sociais, produtivos, simbólicos e culturais 
da vida do campo.  
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considerando os trabalhadores do campo como sujeitos coletivos de direitos. Afirma 

Souza (2010,p.25): 

A perspectiva posta no debate sobre Educação do Campo está relacionada 

com as proposições dos movimentos sociais de trabalhadores do campo, 

que reivindicam uma educação dos povos do campo, que valoriza a cultura 

dos mesmos que contribuíram para a formação humana, mediante o 

trabalho com os conhecimentos construídos historicamente. (Grifo da 

autora) 

 

Este trabalho traz como objeto de análise a Prática Educativa dos egressos 

do Curso de Pedagogia para Educadores do Campo, realizado pela Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná – Unioeste, em parceria com os movimentos sociais 

do campo através do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária – 

PRONERA com ênfase na organização dos espaços e tempos educativos. 

Como professora do Curso de Pedagogia da Universidade Estadual do 

Centro-Oeste - Unicentro, Instituição em que pesquisadores vêm discutindo a 

Educação do Campo e que recentemente implantou o curso de Licenciatura em 

Educação do Campo surgiu em mim o interesse em conhecer o Curso de Pedagogia 

Para Educadores do Campo oferecido pela Unioeste, campus de Francisco Beltrão, 

o primeiro implantado no estado do Paraná no período de 2004 a 2008. Alguns 

estudos foram realizados sobre a referida experiência pedagógica, a exemplo de 

Santos (2010)3 e Zancanella (2007)4. Entretanto, o nosso olhar volta-se à prática 

educativa daqueles que estão inseridos nas escolas localizadas no campo, seja 

como professores ou como gestores. O curso teve como objetivo preparar os 

                                                           
3 Fernando Henrique Tisque dos Santos em sua dissertação de mestrado, “Práticas de Memória, 
Narrativas da História: representações de alunos do Curso de Pedagogia para Educadores do 
Campo” (Unioeste) discute sobre o ensino de História. 
4
 Yolanda Zancanella em sua dissertação de mestrado estudou “A Educação dos Povos do Campo e 

os desafios da formação dos educadores”. 
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professores das escolas do campo de acordo com o paradigma da educação do 

campo, adiante caracterizado.  

Implantado no segundo semestre de 2004 em regime especial, turma única, 

com carga horária de 2.800 horas-aula, o Curso de Pedagogia para Educadores do 

Campo, com o tempo de integralização de 4 anos em regime presencial a partir da 

Pedagogia da Alternância, contou com aulas ministradas em período integral no 

período das férias – janeiro, fevereiro e julho e foram oferecidas 50 vagas. Vinculou-

se ao Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária – PRONERA – criado 

em 1998. 

Analisar o Curso de Pedagogia para Educadores do Campo da Unioeste e 

investigar a prática educativa dos egressos deste curso nas escolas do campo a 

partir do conhecimento construído na universidade e nos diferentes processos 

formativos foi o objetivo geral dessa pesquisa. Porém, em nenhum momento tivemos 

a intenção de avaliar o curso, pois trata-se ainda de um processo educativo em 

construção, juntamente com outros cursos de Pedagogia da Terra e Licenciatura em 

Educação do Campo de outras universidade brasileiras.  

Este trabalho investigou as atividades de egressos, no que tange à 

organização dos espaços e tempos educativos nas escolas onde estão trabalhando. 

Os objetivos específicos foram: 1. Caracterizar a origem e desenvolvimento 

do Curso de Pedagogia para Educadores do Campo – Unioeste, Campus de 

Francisco Beltrão. 2. Compreender como foi desenvolvida a formação dos 

profissionais da educação do campo nesta Instituição e os princípios pedagógicos 

que orientaram a prática educativa. 3. Caracterizar a prática educativa dos egressos 

com especial atenção à organização dos espaços e tempos educativos na Escola 
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Itinerante Zumbi dos Palmares. 4. Caracterizar a concepção da Pedagogia da 

Alternância no âmbito da relação educativa proposta nos Movimentos Sociais do 

Campo, analisando a organização dos tempos/espaços educativos no curso.  

 Este estudo traz como conceitos centrais: 

1. A Educação do Campo que nos últimos anos ganha visibilidade e 

chama a atenção do governo e de muitos estudiosos, por se tratar da educação de 

um povo que vive e trabalha na terra necessitando de propostas educacionais que 

apontem a valorização da sua cultura, da identidade, da organização política e das 

especificidades do campo. Atualmente a Educação do Campo está em pleno debate 

no cenário político, e fortalecida pelo engajamento dos Movimentos Sociais do 

Campo, Instituições governamentais e Universidades. 

Antunes-Rocha escreve: 

A escola do campo demandada pelos movimentos vai além da escola das 
primeiras letras, da escola das palavras, das escolas dos livros didáticos. É 
um projeto de escola que se articula com os projetos sociais e econômicos 
do campo, que cria uma conexão direta entre formação e produção, entre 
educação e compromisso político. Uma escola que, em seus processos de 
ensino e de aprendizagem, considera o universo cultural e as formas 
próprias de aprendizagem dos povos do campo, que reconhece e legitima 
estes saberes construídos a partir de suas experiências de vida. (2009, p. 
40). 

 

 É evidente na produção bibliográfica dos últimos dez anos a preocupação 

em superar o modelo da escola urbana e também o modelo da escola rural, 

presente historicamente nas escolas localizadas no campo. Assim como a 

preocupação em desenvolver uma educação ampla que não considere apenas às 

atividades de sala de aula, mas sim todo o universo onde os sujeitos estão inseridos, 

e levando em conta os seus interesses e necessidades educacionais. Para discutir 

Educação do Campo serão considerados como referenciais as ideias desenvolvidas 
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pelos seguintes autores: Antunes-Rocha (2009; 2010), Bezerra Neto (2003), Caldart 

(1997; 2008), Damasceno; Beserra (2004), Munarim (2008) e Souza (2006; 2008; 

2009). 

2. Formação de professores. A sociedade atual caracteriza-se por 

transformações no mundo do trabalho, avanço da ciência e da tecnologia, que 

interferem diretamente no ensino realizado na escola. A sociedade exige 

professores com formação para educar crianças e jovens atuantes, com 

possibilidades de enfrentar os desafios de seu tempo. 

 Quanto à formação de educadores e educadoras das escolas do campo, 

compreendemos que os cursos de formação para esses professores estabelecem 

relações com o conhecimento do professor e o que se está ensinando, bem como,  a 

realidade em que está ensinando, inserindo-se assim, a prática social, considerando 

a necessidade de uma formação técnica e uma formação humana para esse 

profissional.  

 A discussão sobre formação dos educadores e educadoras do campo 

engendra os pressupostos da Educação do Campo, de acordo com Caldart (2004, p. 

18). “[...] faz o diálogo com a teoria pedagógica desde a realidade particular dos 

camponeses, mas preocupada com a educação do conjunto da população 

trabalhadora do campo, e, mais amplamente, com a formação humana”. Nesse 

sentido, ela não acontece somente na Universidade, mas, nos diferentes processos 

formativos. Como afirma Caldart (2008, p. 81) “A materialidade educativa de origem 

da Educação do Campo está nos processos formadores dos sujeitos coletivos da 

produção e das lutas sociais do campo”. Corroborando do que escreve Caldart, 

Frigotto (2010, p. 36) diz o seguinte: 
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[...] o processo formativo escolar articula-se com a luta por uma nova 

sociedade e, por isso, com os processos formativos mais amplos, 

articulando ciência, cultura, experiência e trabalho [...] trata-se de uma 

pedagogia que não começa na escola, mas na sociedade, e volta-se para a 

sociedade, sendo a escola um espaço fundamental na relação entre o saber 

produzido nas diferentes práticas sociais e o conhecimento científico. 

 

 Diante do que dizem os autores, vimos que a formação desses profissionais 

não começa nem termina no curso de graduação, mas tem início na sua história de 

vida, na sua relação com Movimentos Sociais e na sua experiência profissional,que 

culmina na Universidade e se estende ao longo da sua prática social nos diferentes 

processos formativos. 

 De acordo com Antunes-Rocha (2009, p. 41), “As necessidades presentes 

nas escolas do campo exigem um profissional com uma formação mais ampliada, 

mais totalizante, já que ele tem que dar conta de uma série de dimensões 

educativas presentes nessa realidade”. A partir de cursos de formação específica os 

educadores do campo poderão perceber que os cursos não servem apenas para 

aprimorar sua prática na sala de aula, mas para que os mesmos reflitam, pesquisem, 

transformem sua ação educativa e propiciem aos seus alunos situações que 

valorizem sua identidade e a cultura de homem do campo e que tanto os 

professores quanto os alunos possam construir o conhecimento de forma autônoma 

e transformadora da sociedade assumindo sua posição e condição de classe. 

Teoricamente, essa discussão, será embasada pelos autores: Antunes-

Rocha (2008; 2010), Beltrame (2002; 2010), Brzezinski (2002), Gatti e Barreto 

(2009), Libâneo (2002), Martins (2008), Saviani (2009). 

3. Prática educativa. Entendemos que os professores através da própria 

experiência e da contribuição de várias teorias aprendem sua profissão 
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desenvolvendo suas competências no exercício profissional, buscando princípios e 

processos válidos para aprendizagem dos alunos. A prática educativa é uma 

dimensão da prática social e, como tal, está constantemente em transformação 

diante das necessidades conjunturais e estruturais que estão postas às institucionais 

educacionais e aos profissionais que nela trabalham. 

De acordo com Souza, 

Trata-se de uma prática social que visa a formação humana, podendo 
ocorrer em espaços e tempos escolares ou nos espaços de socialização 
política, onde florescem as experiências e trocas de saberes que ocorrem 
fora dos espaços e tempos escolares, mas que guardam a intencionalidade 
do desenvolvimento de processos educativos necessários à formação 
humana (2006, p. 101). 

 

Entendemos que a prática educativa dos educadores do campo é 

influenciada não somente pela sua formação acadêmica, mas nas relações com 

diferentes processos formativos, seja no âmbito de uma formação profissional 

continuada, seja junto aos movimentos sociais aos quais estão vinculados. 

 Consideramos importantes esses conceitos para que possamos pensar na 

Educação do Campo como uma proposta de valorização e reconhecimento dos 

sujeitos que vivem no campo, com isso redimensionar a escola, sua organização e 

articulação com a comunidade. Pistrak (2000), Souza (2006) e Vazques (2007), 

sustentarão teoricamente nossa análise. 

O debate sobre Educação do Campo é recente e para analisar o movimento 

da Educação do Campo é pertinente o estudo de Munarim (2008), para quem o 

primeiro passo desse movimento foi a realização do Iº Encontro Nacional de 

Educadoras e Educadores da Reforma Agrária - Iº ENERA, que aconteceu na 

Universidade de Brasília em julho de 1997, quando foi lançado o Manifesto das 
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Educadoras e Educadores da Reforma Agrária ao Povo Brasileiro. Posteriormente, 

foi realizada a I Conferência Nacional por uma Educação Básica do Campo, em 

julho de 1998 na cidade de Luziânia – GO. Dessa forma a Educação do Campo vai 

ganhando espaço e se firmando no cenário nacional despertando o interesse de 

outras instituições e organizações. 

Neste cenário de luta por educação do campo, destaca-se o Movimento dos 

Trabalhadores Sem Terra - MST como um dos sujeitos coletivos centrais, uma vez 

que nesse movimento, desde os anos de 1980, havia preocupação com as escolas e 

os professores que nela trabalhavam, no contexto dos acampamentos e dos 

assentamentos. 

Caldart (1997) enfatiza a figura do MST na luta pela Educação do Campo. 

Quando se verifica nos acampamentos e assentamentos da reforma agrária a 

grande quantidade de crianças, jovens e adultos analfabetos inicia-se, um processo 

de discussão de propostas educacionais específicas do campo. Quando referimo-

nos à Educação do Campo, falamos de educação para os acampados e assentados 

do MST, para os quilombolas, faxinalenses, ribeirinhos, ilhéus, atingidos por 

barragens, indígenas e todas as comunidades situadas na zona rural.  

As ações de todos esses sujeitos por uma Educação do Campo tem como 

resultado as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do 

Campo aprovada em 2001 e publicada em 2002 “[...] sob os auspícios do Grupo 

Permanente de Trabalho de Educação do Campo”. (GPT), (Brasil, 2004, p. 02) e 

vem ao encontro de um processo inovador de construção de políticas públicas e 

uma proposta pedagógica que valoriza a organização do ensino, a diversidade 

cultural e os processos de interação e transformação do campo.  
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Silva (2009, p.15) afirma que “a aprovação das Diretrizes Operacionais para 

a Educação Básica nas Escolas do Campo valoriza os saberes e as vivências das 

crianças, dos jovens e dos adultos que moram e trabalham no campo”.  

Concordamos com a afirmação do autor, consideramos que este documento traz as 

demandas dos próprios sujeitos camponeses. 

De acordo com Beltrame (2002, p. 129) “A adesão às propostas educativas 

do MST possibilita a manifestação de uma identidade que fortalece a experiência 

cotidiana de ser professor, favorecendo o desenvolvimento de uma consciência 

orgulhosa da prática docente”. Nesse sentido, a prática educativa parte do vivido, do 

conhecido, do cotidiano dos sujeitos, estabelecendo um processo de práxis. 

Nessa caminhada como educadora, é possível afirmar a importância das 

ações coletivas empreendidas pelos movimentos sociais e quanto é gratificante as 

suas conquistas. Participamos de algumas discussões com integrantes dos 

movimentos e integrantes da Coordenação Estadual da Educação do Campo no 

Estado do Paraná, e, para nós, fica evidente o comprometimento desses sujeitos, 

militantes, junto a uma luta que visa o reconhecimento dos seus direitos como 

sujeitos coletivos. 

A discussão aqui proposta vem ao encontro de alguns trabalhos publicados 

sobre o tema5, porém, muitos dos estudos e pesquisas sobre o assunto ainda estão 

em andamento, por isso, a importância dessa pesquisa, que deve contribuir com as 

discussões acerca da formação dos educadores que atuarão nas escolas do campo 

                                                           
5 Roseli Caldart, Miguel Arroyo, Maria Antônia de Souza, entre outros, são estudiosos importantes e 
têm desenvolvido trabalhos sobre a Educação do Campo que muito contribuem para a discussão 
sobre o tema. 
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e responder a seguinte questão: Como se organiza a prática educativa dos egressos 

do Curso de Pedagogia para Educadores do Campo nas escolas do campo? 

Pesquisar é um ato de busca de novos conhecimentos que ampliam nossos 

horizontes dando suporte a uma prática docente mais qualificada. Pinto (1969) nos 

ajuda a compreender que a pesquisa se constitui de um tema, um pesquisador, uma 

reflexão sobre a metodologia da investigação, sobre a lógica do raciocínio científico, 

sobre a sociologia da ciência, exame dos problemas epistemológicos, questões que 

se referem ao processo da pesquisa científica e da lógica da ciência e que haja 

também interesse intelectual do pesquisador.  

O autor refere-se aos homens de ciência que vivem a realização da 

pesquisa, muitos profissionais que atualmente se dedicam a pesquisa, foram 

guiados até o campo de seus estudos por uma vocação inicialmente indefinida e 

desorganizada da instituição da ciência, mas que descobriram a importância da 

reflexão teórica e filosófica  sobre o seu trabalho e sua condição humana. 

Gatti (2002) concorda com Pinto (1969) que a pesquisa é um ato pelo qual 

buscamos compreender alguma coisa, pesquisa sistemática é aquela baseada em 

referenciais teóricos e que vem nos esclarecer mais do que sabemos, desvendando 

processos e explicando fenômenos. É diante disso que propomos uma pesquisa de 

abordagem qualitativa, caracterizada, segundo Bogdan e Biklen (1994, p. 50), “pelo 

contato direto e prolongado entre o pesquisador, o ambiente e a situação que está 

sendo investigada”.  

Conforme já anunciamos, o sucesso do estudo consiste em estar 

respaldado por uma teoria que oriente o seu desenvolvimento, isso requer do 
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pesquisador um conhecimento teórico sólido e experiência no trato das questões da 

área a ser investigada. Gatti afirma: 

Há que se considerar o aspecto interiorizado do método, seu lado 
intersubjetivo, e, até em parte, personalizado pelas mediações do 
investigador. Ou seja, os métodos para além da lógica, são vivências do 
próprio pesquisador com o que é pesquisado. Não são externos, 
independentes de quem lhe dá existência no ato de praticá-lo. (2002, p. 54-
55). 

 

 Bogdan e Biklen (1994, p. 51) complementam: “Os bons investigadores 

estão conscientes dos seus fundamentos teóricos, servindo-se deles para recolher e 

analisar os dados”.  

A abordagem qualitativa também é caracterizada pelas diferentes técnicas 

de coleta e análise de dados, porém, o investigador deve estar atento aos mínimos 

detalhes, pois qualquer ação, reação ou acontecimento no campo de investigação 

pode servir-lhe como um dado essencial à sua pesquisa. 

A coleta de dados do presente estudo foi realizada mediante uso das 

seguintes técnicas: 

1) Entrevista, que para Ludke e André “permite a captação imediata e 

corrente da informação desejada” (1986, p. 34). Em nossa pesquisa as entrevistas 

foram realizadas com quatro egressos (educadores) do curso de Pedagogia para 

Educadores do Campo. (Apêndice I)  

2) Questionário, respondido por cinco professores que participaram da 

implementação e atuaram no curso de Pedagogia para Educadores do Campo – 

Unioeste. ( Apêndice II) 
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3) Observação direta em campo, que segundo as mesmas autoras, 

“possibilita um contato pessoal e estreito do pesquisador com o fenômeno 

pesquisado” (LUDKE; ANDRÉ, 1986, p. 26). 

As observações foram realizadas na Escola Itinerante Zumbi dos Palmares, 

localizada no Acampamento 1º de Agosto, no município de Cascavel, no estado do 

Paraná, onde atuam dois egressos do Curso de Pedagogia para Educadores do 

Campo – Unioeste, A educadora A6, que atua como coordenadora pedagógica da 

escola, e o educador B, bibliotecário, professor de aulas de reforço e organizador de 

atividades extracurriculares. A observação foi orientada por um roteiro, a fim de não 

perdermos o foco da investigação. ( Apêndice III)   

É importante dizer que os critérios utilizados para a escolha dos sujeitos, foi 

de acordo com a localização geográfica, por estarem atuando na educação e 

também pela disponibilidade e aceitação dos mesmos.  

4) A quarta técnica foi a análise de documentos, que segundo Ludke e 

André “[...] constituem também uma fonte poderosa de onde podem ser retiradas 

evidências que fundamentem afirmações e declarações do pesquisador. 

Representam ainda uma fonte natural de informação”. (1986, p. 39). Os documentos 

analisados foram: 

1. Projeto Político Pedagógico do curso, observamos como  foi estruturado, 

a concepção de educação, os princípios pedagógicos e filosóficos que nortearam a 

prática educativa do curso. 

                                                           
6
 Utilizaremos letras do alfabeto para identificar os(as) entrevistados(as) e resguardar o anonimato. Os egressos 

serão denominados educadores, e os professores que atuaram no curso, denominados professores. 
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2. Obra elaborada pelos acadêmicos: Vivência e Práticas Pedagógicas: 

sistematizando a turma Antônio Gramsci, em que os alunos retratam a história vivida 

durante o curso, traz os relatos dos acadêmicos e professores sobre o curso. 

 A pesquisa foi estruturada da seguinte forma: o primeiro capítulo descreve o 

caminho percorrido pela pesquisadora e apresenta os sujeitos envolvidos na 

pesquisa. O segundo capítulo faz uma discussão histórica sobre o cenário da 

educação rural no Brasil. Aqui buscamos a legislação no decorrer dos anos e os 

trabalhos que culminaram na educação do campo. O terceiro capítulo discute a 

formação de professores percorrendo o caminho da história da formação de 

professores no Brasil até a emergência de uma formação específica para os 

educadores do campo. No quarto capítulo apresentamos o Curso de Pedagogia para 

Educadores do Campo e a primeira experiência realizada no Estado do Paraná. 

Refletimos sobre a Pedagogia da Alternância e os diferentes Tempos e Espaços 

Educativos. O capítulo quinto apresenta uma reflexão sobre a prática educativa na 

Educação do Campo, bem como analisa os dados da pesquisa. 

Através da aproximação com os sujeitos que diariamente contribuem com a 

construção da Educação do Campo, pretendemos proporcionar subsídios que 

fortaleçam a discussão acerca da formação dos educadores das escolas do campo 

e da prática educativa, sem a pretensão de esgotar o debate, mas, apontar novas 

questões que possam suscitar deste. 



2 VIVÊNCIAS, SABERES E PRÁTICAS – PRIMEIRAS APROXIMAÇÕES COM OS 

SUJEITOS DA PESQUISA  

A concepção de Educação do Campo, quando analisada em sua face 

escolar, caracteriza-se por um processo educativo de caráter humanizador, 

desenvolvido a partir da história de vida dos sujeitos nele inseridos. Para analisar a 

prática educativa dos egressos do curso de Pedagogia para Educadores do Campo 

– Unioeste – escolhemos aqueles que desenvolvem trabalho pedagógico direto em 

instituições escolares, além dos professores da instituição de educação superior. 

Com os professores que participaram da implementação e desenvolvimento 

do curso, primeiramente a intenção era fazer uma entrevista coletiva dialogada, 

porém, quando conversamos com o último coordenador do curso em Francisco 

Beltrão, ele nos falou da dificuldade em reunir os professores, já que nem todos 

estão atualmente na Universidade. Diante disto resolvemos elaborar um questionário 

com perguntas que nos auxiliassem no entendimento. Enviamos mensagem por 

email para vinte e cinco professores, apresentando o projeto de pesquisa e 

convidando-os a participarem respondendo ao questionário. Cinco professores 

responderam prontamente a solicitação e contribuíram com a pesquisa. Alguns 

professores responderam a mensagem justificando sua breve passagem pela 

Universidade. 

O segundo passo foi localizar os egressos, depois, saber quem estava 

atuando de alguma forma na educação e sobre as suas possibilidades, bem como 

disposição para participarem da pesquisa. Os sujeitos são de lugares diferentes, 

moram em acampamentos e assentamentos do MST ou em comunidades rurais de 

difícil acesso e contato. Após muitas tentativas localizamos quatro egressos que 
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aceitaram contribuir com nosso trabalho, são eles: A Educadora A, que trabalha 

como coordenadora pedagógica da Escola Itinerante Zumbi dos Palmares no 

Acampamento 1° de agosto no município de Cascavel; o Educador B, que 

desenvolve várias atividades pedagógicas, bibliotecário, professor de aulas de 

reforço e organizador de atividades extracurriculares na mesma escola da 

Educadora A. O Educador C, que no momento da entrevista atuava como 

coordenador pedagógico da Escola Itinerante Oziel Alves no Acampamento Casa 

Nova, também no município de Cascavel e que recentemente havia sido transferido 

para um pré-assentamento no município de Londrina. A Educadora D que é 

professora da Escola Municipal José Clarindo Filho, localizada no Assentamento 8 

de abril no município de Jardim Alegre.7 

 Todos os colaboradores foram convidados a participar e informados sobre a 

intenção e os objetivos da pesquisa. Deixamos claro que participar ou não, seria 

uma opção e que os mesmos poderiam deixar o processo de realização de 

entrevista ou da observação em qualquer momento, sem prejuízo. Esclarecemos, 

ainda, que não seria divulgado o nome dos entrevistados e o conteúdo das  

entrevistas e das observações seriam usados para fins de pesquisa científica. 

(Apêndice IV) 

 Após o primeiro contato, depois dos esclarecimentos e aceitação dos sujeitos, 

iniciamos o processo de visita a cada um deles para a realização das entrevistas, 

para isso foi elaborado um roteiro. (Apêndice III), com questões que abordavam 

sobre a importância da formação profissional e sobre as contribuições do Curso de 

Pedagogia para Educadores do Campo para a prática educativa dos educadores do 

                                                           
7
 Os educadores são denominados pelas letras vogais com a intenção de resguardar o anonimato das 

respostas. 
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campo. 

As entrevistas aconteceram mediante um roteiro de perguntas e, 

espontaneamente, foram surgindo elementos complementares, que nos auxiliaram e 

fortaleceram a investigação. As entrevistas foram gravadas e posteriormente 

transcritas. 

 Para discutirmos as questões postas foi necessário sabermos as concepções 

dos próprios sujeitos quanto ao campo, educação do campo e prática educativa, 

assim buscamos nos escritos da Turma Antônio Gramsci8 os registros das suas 

concepções. 

Dos estudos e re-estudos que fizemos acabamos por entender o Campo 

como um espaço de múltiplos saberes e relações. Nesse aspecto, 

evidencia-se a valorização do ser humano, o respeito no processo de 

interação da mulher e do homem com a natureza, com um PPP que liberte 

e ajude a re-construir sua identidade e que se comprometa com a sonhada 

escola pública de qualidade. Desta forma, se a Educação do Campo se 

compromete com a vida e a luta dos Movimentos Sociais do Campo por 

dignidade, a Escola do Campo deve estar comprometida com a classe 

trabalhadora camponesa, ajudando a interpretar o processo educativo que 

acontece também em outros espaços, inclusive fora da escola (RABELO, 

Et. al. 2008, p. 59). 

 

 O campo é concebido como um espaço de convivência e de relações 

coletivas onde a educação emerge com a incumbência de mediar todas essas 

relações, ou seja, as relações humanas, as relações dos homens com a natureza. 

Uma proposta de educação baseada nos conhecimentos concretos dos sujeitos que 

habitam o campo deve compreender muito mais do que a sala de aula ou a escola, 

                                                           
8
 Ao final do curso foi organizado um livro com os registros feitos pelos estudantes da I Turma do 

Curso de Pedagogia para Educadores do Campo/UNIOESTE, sobre as suas experiências educativas 

no decorrer do curso.  A obra intitula-se Vivências e Práticas Pedagógicas: sistematizando a Turma 

Antônio Gramsci. 
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mas, toda a comunidade, todas as relações de identidade coletiva, as ações de luta 

e reivindicação, de posicionamento e pertencimento, são essas as relações 

consideradas pelos próprios camponeses como prática educativa e de formação. 

Para trabalhar como professor e professora nas escolas do campo é 

necessário ter essa compreensão sobre campo e educação do campo, é preciso 

estar a par das propostas dos movimentos sociais e saber que educação está em 

debate. 

 Arroyo (2007) escreve o seguinte: 

Apesar de tudo, o campo e a diversidade de seus povos não são 
esquecidos. A palavra adaptação, utilizada repetidas vezes nas políticas e 
nos ordenamentos legais, reflete que o campo é lembrado como outro lugar, 
que são lembrados os povos do campo como outros cidadãos, e que é 
lembrada a escola e seus educadores (as) como a outra e os outros. A 
recomendação mais destacada é: não esquecer os outros, adaptando às 
condições do campo a educação escolar, os currículos e a formação dos 
profissionais pensados no paradigma urbano [...] O campo é visto como 
uma extensão, como o quintal da cidade. Consequentemente, os 
profissionais urbanos, médicos, enfermeiras, professores estenderão seus 
serviços ao campo. Serviços adaptados, precarizados, no posto médico ou 
na escolinha pobres, com recursos pobres; profissionais urbanos levando 
seus serviços ao campo, sobretudo nos anos iniciais, sem vínculos culturais 
com o campo, sem permanência e residência junto aos povos do campo 
(2007, p. 159). 

  

Atualmente a realidade que vimos é a de professores da cidade deslocarem-

se até as escolas rurais e reproduzirem um ensino urbanocêntrico que não condiz 

com a história local.  

 Por esses e outros motivos a formação específica através dos cursos de 

Pedagogia da Terra e Licenciatura em Educação do Campo tem contribuído para a 

transformação nas escolas do campo. 

É fundamental para os professores do campo ter clareza do projeto de 
educação da classe trabalhadora, e a formação das crianças e jovens que 
vivem e querem permanecer no campo, porém, existe nas escolas do 
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campo professores que vem da cidade trabalhar nas mesmas, quando os 
professores são compromissados com o projeto da escola não tem 
diferença se mora no campo ou na cidade.Compreendo que a relação 
campo-cidade é importante na mobilização e luta da classe trabalhadora 
(Educador C). 

 

 Diante da fala dos sujeitos, entendemos que a prática educativa na escola do 

campo compreende um tripé: formação, compromisso e experiência. Possuir 

conhecimentos teóricos, conhecer a realidade da escola e dos alunos e ter 

compromisso com a ação docente e com a escola onde se está inserido são 

elementos importantes para a construção da práxis, “o professor precisa ter 

formação pedagógica, conhecer e entender os educandos para desenvolver um 

trabalho com qualidade e responsabilidade” (educador C). 

 Outro relato é da Educadora A que atenta para a questão da burocracia do 

sistema educativo e enfatiza a importância da formação que teve no curso para 

superar as dificuldades do dia-a-dia na coordenação pedagógica da escola em que 

trabalha. 

[...] outro aspecto muito importante foi o que aprendemos sobre como 

organizar a escola, que a gente achava que era bem mais simples, mas 

quando a gente começa a ver o total de burocracia que é isso, e quando a 

gente fica só na sala de aula, muitas vezes, quando nos é cobrado tantas 

coisas... Embora a escola itinerante tenha uma autonomia de estar fazendo 

os seus processos, ainda a gente esbarra na burocracia, tem que prestar 

conta para alguém. Foi muito importante aprender a teoria na universidade 

e agora colocar tudo isso em prática. 

 

 A burocracia do sistema educacional é apontada como um dos fatores que 

implica no não desenvolvimento da proposta de educação dos movimentos sociais 

do campo, pois, a falta de uma legislação que garanta esta proposta. Porém, em seu 

relato, a professora afirma que sua formação é importante no momento de “driblar” a 

burocracia do sistema educacional a fim de efetivar o seu trabalho pautado nos 
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princípios das propostas dos movimentos sociais para a educação do campo. 

Tentando problematizar, seguindo a fala da Educadora, quando ela diz que foi 

importante aprender a teoria na universidade e colocar tudo em prática, 

questionamos, será possível colocar “tudo” em prática? Se existe a necessidade de 

“driblar” a burocracia, nem mesmo um calendário próprio, o que está assegurado na 

LDB 9394/96, é possível elabora?  

  Santos (2010, p. 05) em seu trabalho intitulado “A Gestão Educacional no 

MST e a Burocracia do Estado” discute a dificuldade do desenvolvimento da 

proposta educacional deste Movimento Social diante da vigência do sistema 

capitalista que a partir da burocracia estatal estabelecida, quando para “legalizar a 

vida escolar dos seus alunos ou para sustentar o aparato educacional, não pode 

fugir dos instrumentos legais e/ou burocráticos desse sistema”. São problemas, 

atribuídos, principalmente, às escolas Itinerantes que precisam estar vinculadas a 

uma escola base, que responda pela legalização da vida escolar dos alunos. 

Para analisar a prática educativa nas escolas do campo, não podemos 

considerar apenas as atividades desenvolvidas pelos professores na escola e em 

sala de aula, devemos considerar a dinâmica social inerente à realidade vivida pelos 

alunos e professores dessas escolas. De acordo com Arroyo: 

Acompanhando os movimentos sociais e sua defesa do direito de todos os 
povos do campo à educação, um primeiro ponto se destaca: a defesa da 
escola pública do campo e no campo se contrapõe a toda política de 
erradicação da infância e adolescência de suas raízes culturais, de seu 
território, de suas comunidades, dos processos de produção da terra e de 
sua produção como humanos. Escola do campo, no campo. A escola, a 
capela, o lugar, a terra são componentes de sua identidade. Terra, escola, 
lugar são mais do que terra, escola ou lugar. São espaços e símbolos de 
identidade e cultura. Os movimentos sociais revelam e afirmam os vínculos 
inseparáveis entre educação, socialização, sociabilidade, identidade, 
cultura, terra, território, espaço, comunidade. Uma concepção muito mais 
rica do que a redução do direito à educação, ao ensino, informação que 
pode ser adquirida em qualquer lugar (2007, p. 163). 
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O autor refere-se à importância do desenvolvimento da proposta de 

educação do campo no lugar onde os sujeitos estão inseridos. Destaca a terra, o 

território, a comunidade como espaços educativos, como espaços de educação que 

retratam a cultura e a identidade dos camponeses.  

Nesse sentido, buscamos um lugar para realizar a nossa pesquisa, um lugar, 

uma escola que nos permitisse observar as discussões tratadas na bibliografia e nas 

propostas dos movimentos sociais do campo.   

A Escola Itinerante Zumbi dos Palmares foi escolhida por apresentar 

elementos importantes para o nosso trabalho: estar localizada em um acampamento 

do MST, junto aos sujeitos que a reivindicaram e a conquistaram através da luta 

coletiva pela reforma agrária e educação; estarem atuando nela dois egressos do 

curso de Pedagogia para Educadores do Campo, considerando que os egressos 

contribuem em diversas escolas do campo em diferentes regiões ou desempenham 

funções em outros setores como: no Setor de Educação do MST, nos Movimentos 

Sociais do Campo e em Universidades. 

A acolhida pela comunidade escolar e pelos moradores do Acampamento foi 

um fator que também influenciou na escolha do campo de observação. 

De acordo com o Regimento Escolar (PARANÁ, 2003) e com Cadernos da 

Escola Itinerante – MST (Ano VIII, n. 1, abril de 2008), documentos que utilizamos 

para caracterizar o campo de investigação, a Escola Itinerante Zumbi dos Palmares 

é uma das primeiras a existir no estado do Paraná, começou a funcionar ainda antes 

da aprovação do Conselho Estadual de Educação do Paraná. “sua pré-existência 

pressionou a legalização desta experiência que emergiu da necessidade e da 
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vontade das famílias acampadas” (Cadernos da Escola Itinerante, n. 1, 2008, p.54). 

Primeiramente, a escola foi construída no acampamento Dorcelina Folador, na 

Região Oeste do Paraná, localizado na fazenda Cajati no município de Cascavel. As 

aulas iniciaram no dia 10 de novembro de 2003, a escola atendia 80 crianças que 

estavam fora do espaço escolar por falta de vagas e de documentação (Cadernos 

da Escola Itinerante, n. 1, 2008, p.58). Nesta data a Escola Itinerante ainda não 

estava aprovada, mas a necessidade era eminente e mesmo em condições 

precárias de trabalho, barracos de lona, falta de materiais como cadernos e lápis 

foram improvisados e a prática se concretizou. Em 8 de fevereiro de 2004, a escola 

foi oficializada pela Secretaria de Estado da Educação. De acordo com o Regimento 

Escolar,  

A Escola Itinerante atenderá a comunidade escolar da organização dos 

acampados, tem como mantenedor o Governo do Estado do Paraná, sob a 

Coordenação Estadual da Educação do Campo, da Secretaria de Estado da 

Educação e vincula-se a uma Escola Base, o Colégio Estadual Iraci Salete 

Strozak – Ensino Fundamental e Médio, localizado no Assentamento 

Marcos Freire no município de Rio Bonito do Iguaçu, pertencente ao Núcleo 

Regional de Educação de Laranjeiras do Sul (PARANÁ, 2003, p.04). 

 

Cinco meses após o reconhecimento da Escola Itinerante pelo governo 

paranaense, as necessidades das famílias acampadas fez com que se vivenciassem 

o verdadeiro significado da itinerância.  

De acordo com os Cadernos da Escola Itinerante (n. 1, 2008, p.62). 

No final do mês de julho de 2004, o acampamento concentrava, 
aproximadamente, mil famílias com pouca terra para plantar e garantir a 
subsistência das mesmas. Era preciso dar novos rumos à conquista do 
latifúndio. Como tudo no acampamento se define coletivamente, as famílias 
se reuniram e se definiram por uma nova ocupação, assim, 800 famílias se 
deslocaram e o restante delas permaneceu na localidade. Como a escola é 
itinerante, esta acompanhou as famílias para a ocupação dentro da 
organicidade do movimento.[...] O amanhecer do primeiro dia de Agosto de 
2004, num dia frio, com geada em meio à pastagem e muita neblina, o novo 
território foi ocupado. [...] 
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A ocupação de outra parte da fazenda Cajati, próximo à BR 277, da origem 

ao acampamento que leva o nome da data de sua ocupação o acampamento 1º de 

Agosto. No segundo dia da ocupação, iniciam-se as atividades escolares, 

novamente improvisando local, de acordo com os Cadernos da Escola Itinerante (n. 

1, 2008, p.62), no meio da plantação de aveia, a céu aberto. Um novo 

acampamento, um novo espaço, tudo a construir, assim como o acampamento a 

escola foi se desenvolvendo com a colaboração de todos, chegando ao que é hoje. 

FOTOGRAFIA 1 – SECRETARIA DA ESCOLA 

 

 

FOTOGRAFIA 2 – Salas de aula 

 

 

 

 

 

 

 

Primeiramente, as salas de aula e a secretaria foram contruídas com lona 

preta, hoje, como vemos nas fotografias, a estrutura física que compreende a 

escola, foi melhorada, porém, as condições das salas ainda são precárias.  

FONTE: Valdirene M. de Moraes, 26/08/2010 
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FOTOGRAFIA 2 – SALAS DE AULA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Esta fotografia mostra a quantidade de salas de aula, ao todo são sete, que 

acomodam alunos da Educação Infantil, do Ensino Fundamental, Ensino Médio e 

Educação de Jovens e Adultos. E, por estar localizada dentro do acampamento do 

MST, contempla uma organização que visa enfatizar os princípios do movimento, 

refletidos na prática educativa os símbolos de identidade e cultura. Os egressos do 

Curso de Pedagogia para Educadores do Campo que trabalham na Escola Itinerante 

Zumbi dos Palmares, os educadores A e B, procuram efetivar os objetivos do curso 

de acordo com a sua proposta pedagógica, “ajudar na construção de sujeitos 

humanos e sociais, a refletir sobre a atuação do Movimento e da sociedade, a 

articular teoria e prática” (UNIOESTE, 2004, p.08), pois é explícita a participação dos 

FONTE: Valdirene M. de Moraes, 26/08/2010 
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egressos, hoje educadores, na organização da escola. 

 Arroyo, em seu livro intitulado “Imagens Quebradas: trajetórias e tempos de 

alunos e mestres” discute sobre a organização dos tempos escolares, sobre a 

articulação de valores e culturas que influenciam a organização dos tempos na 

escola e destaca esse aspecto como um campo de inovação educativa e aponta a 

seguinte questão: “é possível aproximar os tempos da escola, do ensinar e do 

aprender dos tempos – ciclos de vida dos educandos?” (ARROYO, 2004, p. 192). 

 As Escolas Itinerantes são organizadas por Ciclos da vida humana, a obra 

Ciclos de Formação Humana na Escola – Colégio Estadual Iraci Salete Strozak e 

Escolas Itinerantes (2011), material elaborado para orientar o trabalho dos 

educadores e gestores das escolas. O quadro abaixo explica. 

 

QUADRO 1 - CICLOS DE FORMAÇÃO HUMANA NA ESCOLA 

CICLOS 

DA VIDA 

HUMANA 

CICLO DA 

EDUCAÇÃO 

BÁSICA 

 

IDADE 

 

ANOS 

 

INFÂNCIA 

 

Ciclo Único – Educação Infantil 

 

4 anos 

5 anos 

 

Educação Infantil 

 

I Ciclo do Ensino Fundamental 

6 anos 

7 anos 

8 anos 

1º ano 

2º ano 

3º ano 

Classe Intermediária 
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A organização por ciclos de formação humana demonstra uma forma 

inovadora de pensar a educação. Contempla uma reorganização da estrutura 

curricular, bem como um novo olhar sobre os sistemas de ensino e principalmente 

sobre a intervenção didática. Na obra citada está expresso o seguinte:  

[...] é na prática educativa que podemos prever ou interferir no 
desenvolvimento do trabalho pedagógico. Ainda assim, pensar os tempos 
humanos na escola é também pensar como estes vão estar se relacionando 
como um tempo escolar mais longo e também porque se quer romper com o 
modelo seriado e fragmentado da escola (C.E.I.S.S. 2011, p. 4). 

 

  O modelo de organização da escola demonstra a preocupação em superar a 

fragmentação dos conhecimentos, o que exige dos sujeitos envolvidos uma 

significativa mudança das práticas educativas, que nesse sentido, tem a função de 

tornar efetivo todo o desenvolvimento da proposta, rompendo com o modelo 

tradicional que é reproduzido nas escolas, sejam elas rurais ou urbanas. 

 

PRÉ 

ADOLESCÊNCIA 

 

II Ciclo do Ensino Fundamental 

9 anos 

10 anos 

11 anos 

4º ano 

5º ano 

6º ano 

Classe Intermediária 

 

ADOLESCÊNCIA 

III Ciclo do Ensino Fundamental 12 anos 

13 anos 

14 anos 

7º ano 

8º ano 

9º ano 

Classe Intermediária 

 

JUVENTUDE 

Ciclo Único 

Ensino Médio 

15 anos 

16 anos 

17 anos 

1º ano 

2º ano 

3º ano 

Fonte: Formação Humana na Escola – Colégio Estadual Iraci Salete Strozak e Escolas Itinerantes 
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 O Ciclo da vida humana Infância inclui o ciclo único da Educação Infantil, 

atende as crianças de quatro e cinco anos de idade e o primeiro ciclo do Ensino 

Fundamental, 1º, 2º e 3º anos, é o processo de construção do domínio da 

alfabetização. No ciclo da vida humana denominado de pré-adolescência, 

compreende o segundo ciclo do Ensino Fundamental, 4º, 5º e 6º anos, é o processo 

de ampliação da alfabetização seguido do ciclo da vida humana chamado de 

adolescência, terceiro ciclo do Ensino Fundamental, 7º, 8º e 9º anos, quando o 

objetivo passa a ser a elaboração de conceitos. Os primeiros cinco anos do Ensino 

Fundamental são atendidos de forma unidocente e os últimos quatro anos de forma 

multidocente.  

 O ciclo da vida humana denominado de Juventude, ciclo único do Ensino 

Médio, tem como objetivo compreender como os conteúdos contribuem para o 

entendimento do mundo onde os sujeitos vivem e suas relações com o mundo do 

trabalho. 

As professoras da Educação Infantil são mulheres do próprio acampamento 

e alunas do Ensino Médio da mesma escola, que sob a orientação da equipe 

pedagógica desenvolvem as atividades com as crianças. Os professores que 

atendem os primeiros cinco anos do Ensino Fundamental são da rede municipal de 

ensino, alguns professores são acampados, têm formação em nível médio e alguns 

estão em processo de formação nos cursos específicos, Pedagogia da Terra ou 

Licenciatura em Educação do Campo, outros vêm da cidade para trabalhar na 

escola do acampamento. Os últimos quatro anos do Ensino Fundamental e o Ensino 

Médio são atendidos por professores da rede estadual de ensino, todos moram na 

cidade e se deslocam até o acampamento. A escola conta com um diretor, da rede 
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estadual de ensino e uma coordenadora pedagógica, integrante do MST e moradora 

do acampamento, formada no curso de Pedagogia para Educadores do 

Campo/Unioeste.  

Percebemos que apenas alguns níveis de ensino contam com educadores 

com formação em educação do campo. Consideramos o que escreve Arroyo (2007) 

sobre especificidade da formação: 

[...] entender a força que o território, a terra, o lugar tem na formação social, 
política, cultural, identitária dos povos do campo. Sem as matrizes que se 
formam sem entender a terra, o território e o lugar como matrizes 
formadoras, não seremos capazes de tornar a escola um lugar de formação. 
A articulação entre o espaço da escola e os outros espaços, lugares, 
territórios onde se produzem, será difícil sermos mestres de um projeto 
educativo (2007, p. 163). 

 

O autor diz que o educador da escola do campo deve compreender na sua 

prática educativa o entendimento dos vínculos desses elementos, os quais 

compõem o currículo dos cursos de formação específica para educadores do 

campo.  

Arroyo (2007) explicita o que os movimentos sociais reivindicam nos cursos 

de formação específica para educadores do campo: 

[...] conhecimento do campo, as questões relativas ao equacionamento da 
terra, ao longo da nossa história, as tensões no campo entre o latifúndio, a 
monocultura, o agronegócio e a agricultura familiar; conhecer os problemas 
da reforma agrária, a expulsão da terra, os movimentos de luta pela terra e 
pela agricultura camponesa, pelos territórios dos quilombos e dos povos 
indígenas. Conhecer a centralidade da terra e do território na produção da 
vida, da cultura, das identidades, da tradição, dos conhecimentos (2007, p. 
167).  

 

Assim, compreendemos que desconhecer esses conceitos leva à dificuldade 

da efetivação da proposta de educação do campo que se discute atualmente.  
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Outro ponto importante é a rotatividade dos professores que trabalham na 

escola, todos os professores são contratados pelo Processo de Seleção Simplificado 

– PSS, exceto os professores militantes do MST que moram no Acampamento os 

outros permanecem na escola apenas durante o ano letivo, o que compromete o 

desenvolvimento de uma proposta inovadora de educação como a proposta das 

Escolas Itinerantes. 

Mais um aspecto da proposta de Educação do Campo que enfrenta 

dificuldades é o calendário escolar, que mesmo estando garantido na LDB 9394/96 

no art. 28, parágrafo II, que deve ser adequado às fases do ciclo agrícola e às 

condições do clima, na prática não se configura. Como diz Martins (2008), o 

calendário é muito importante, pois é um dos argumentos que reforça a 

singularidade da escola do campo. Para ele “As escolas que são compostas por 

educandos oriundos do campo, nas épocas de safra, sofrem acentuadamente com a 

evasão escolar, uma vez que o trabalho familiar necessita do envolvimento direto ou 

indireto do jovem educando (a)” (MARTINS, 2008, p.64), Mesmo com essas 

justificativas o calendário escolar ainda é desrespeitado e uma das dificuldades 

apontada pelo autor é o fato de os professores que lecionam nessas escolas 

pertencerem aos sistemas educativos, municipal ou estadual, os quais obedecem ao 

calendário letivo das escolas urbanas. 

Outro diferencial da escola Itinerante está na expressão do idealismo do 

movimento e do sentimento coletivo, como mostra a fotografia a seguir. 
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FOTOGRAFIA 3 -  MURAL DE SALA DE AULA 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta imagem, pintada na parede de uma sala de aula, manifesta o 

sentimento de exclusão dos sujeitos que habitam o campo. 

[...] a construção da educação do campo, ou seja, uma educação dos 
camponeses, no campo, deve ter como ponto de partida uma concepção 
de ser humano, de mundo e de educação que historicamente vem 
apontando para a superação da condição de subsunção do trabalho ao 
capital, das relações de exploração e expropriação. Isso implica em 
reestruturação do trabalho do campo e da cidade, e, portanto, um 
redirecionamento da formação deste trabalhador (TITTON, 2006, p. 77). 

 

 É pertinente retomarmos o que diz Arroyo (2007), no tocante ao campo ser 

lembrado como o outro lugar, ser lembrado em segundo plano, como se os sujeitos 

que vivem no campo fossem menos merecedores do que os sujeitos que vivem na 

FONTE: Valdirene M. de Moraes, 26/08/2010 
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cidade. Historicamente o campo é compreendido como um espaço de trabalho que 

atende ao capital, na conjuntura atual, as ações empreendidas pelos movimentos 

sociais do campo são no sentido de superar essa condição historicamente imposta 

aos camponeses. 

 Neste capítulo apresentamos os sujeitos com quem dialogamos e 

caracterizamos o campo de investigação a fim de situar o leitor quanto ao cenário 

que foi desenvolvida a pesquisa. 

 O capítulo seguinte, a partir de uma análise da trajetória histórica da 

Educação Rural que culmina na Educação do Campo, trará contribuições para 

compreendermos essa discussão que está em construção no Brasil. 

 

 

 



3 DA EDUCAÇÃO RURAL À EDUCAÇÃO DO CAMPO NO BRASIL: QUE 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES ESTÁ EM DEBATE?  

A Educação oferecida à população campesina nem sempre foi pensada a 

partir das suas reais necessidades, isso porque, por muito tempo, os camponeses 

foram considerados pessoas que não precisavam de uma educação de qualidade, 

pois difundia-se a ideologia de que para o trabalho braçal não necessitavam dos 

conhecimentos ensinados na escola.  

Antunes-Rocha, et. al.(2010, p. 12) escreve que: 

[...] até meados dos anos 40, não se observava nenhuma ação concreta em 
torno da escola do meio rural, o que só vai ocorrer com a criação do Fundo 
Nacional do Ensino Primário, instituído em 1942 pelo Governo Federal, 
mediante o Decreto nº 4.958, sobre as providências com relação à escola 
no meio rural.  

 

Porém, a migração campo-cidade e a preocupação com o inchaço das 

cidades, levou as autoridades a elaborar políticas de educação visando a 

permanência dos camponeses na zona rural.  Alguns autores como Gritti (2003) e 

Leite (2002) têm se dedicado ao estudo das políticas, reformas e propostas 

educacionais a partir da primeira República, precedendo as lutas atuais para a 

Educação do Campo. 

Quando se instalou a República no Brasil em 1889 até 1930, o país passou 

por intensas transformações, de uma sociedade rural-agrícola para urbano-

industrial, o que provocou um embate sócio-político culminando, então, com a vitória 

do liberalismo nas décadas de 40 e  
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50. Na República Velha9, a inserção do Brasil na modernidade do século XX 

buscava no processo escolar subsídios para o desenvolvimento econômico e social. 

[...] o sonho da República espargindo as luzes da instrução para todo o 
povo brasileiro e democratizando a sociedade, ou o sonho de, pela 
instrução, formar o cidadão cívica e moralmente, de maneira a colaborar 
para que o Brasil se transforme em uma Nação à altura das mais 
progressivas civilizações do Século (NAGLE, 1976 apud LEITE, 2002, p. 
27). 

 

 No final do Império no século XIX, já existia um número significativo de 

escolas de ensino médio nas principais províncias ligadas, principalmente às 

congregações religiosas. Mesmo sob uma perspectiva positivista-cientificista, a 

República não desenvolveu políticas educacionais destinadas aos povos do campo. 

De acordo com Leite, 

Dado o comprometimento das elites com 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 [...] (2002, p. 28). 

 

Somente com o crescimento do processo migratório foi que as autoridades 

começaram a pensar a educação rural com a intenção de manter o homem no 

campo. Nesse momento desenvolveu-se o movimento conhecido como “Ruralismo 

Pedagógico”, que defendia uma escola que atendesse as especificidades do campo, 

levando-se em conta a regionalidade, tornando esse ambiente mais interessante e 

fazendo com que as pessoas sentissem vontade de permanecer na zona rural. 

 Conforme os estudos de Leite (2002), o ruralismo no ensino sustentou-se até 

a década de 1930, uma vez que contava com o apoio de alguns segmentos das 

                                                           
9
 República Velha e a denominação convencional para a história da república brasileira que vai da 

proclamação em 1889 até a ascensão de Getúlio Vargas em 1930. 
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elites urbanas. A ideia era a fixação do homem no campo a fim de se evitar 

problemas sociais nos centros urbanos. Porém, após transformações significativas 

no modelo econômico agroexportador, a escolaridade se tornou mais importante 

com a influência das tendências escolanovistas e progressistas em educação 

lançada pelos Pioneiros da Educação Nova. Destaca-se o Manifesto dos Pioneiros 

da Educação Nova, em 1932, no qual defendia a educação obrigatória, pública, 

gratuita e leiga como um dever do Estado, a ser implantada em programa de âmbito 

nacional. 

 Com a chegada de Getúlio Vargas ao poder em 1930, a prioridade era o 

desenvolvimento industrial nacional, mas ao mesmo tempo mantinham-se as ideias 

do Estado Novo (1937). Nesse contexto, a educação urbana passou a ser um 

elemento essencial no processo de industrialização, e, mais uma vez, não se deu 

atenção ao desenvolvimento de uma educação rural exclusiva. 

 Segundo Leite (2002, p. 30), “Getúlio, através do seu ministro Gustavo 

Capanema, estipulou uma escolaridade voltada para a capacitação profissional, 

mediante as novas possibilidades”. Dessa forma a educação além de imprescindível 

é colocada como um fator de ascensão social e acesso ao mercado de trabalho.  

 Somente em 1937, o Estado Novo volta sua atenção para a educação rural, 

quando foi criada a Sociedade Brasileira de Educação Rural, com a intenção de 

expandir o ensino e preservar a arte e o folclore do campo. Ainda Leite (2002, p. 31) 

escreve: “Em 1942 a escolarização rural foi reforçada durante o VIII Congresso 

Brasileiro de Educação que enfatizou as tendências nacionalista-burguesas do 

Estado Novo”. 
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 Depois da Segunda Guerra Mundial (1939 a 1945), foi criada a Comissão 

Brasileiro – Americana de Educação das Populações Rurais  (CBAR), que objetivava 

implantar projetos educacionais visionários na zona rural, desenvolvendo e 

valorizando o campo. Para essas escolas, já se pensava na formação de 

professores, capacitando-os para atuar diante da realidade local. 

 De acordo com Gritti (2003), somente com o fim do Estado Novo (1945) e 

com a Constituição de 1946 é que reconheceram os direitos sociais, dentre eles o 

referente à educação pública. O governo federal responsabilizou-se pelas linhas 

gerais básicas, pelas quais a educação nacional deveria organizar-se. Também o 

ministro Gustavo Capanema elaborou a Lei Orgânica do Ensino, nesse momento, 

cuja função era regulamentar as normas para o funcionamento da educação no 

Brasil. Percebemos então, que a União toma para si a responsabilidade de 

regulamentar e organizar as diretrizes para uma educação nacional a partir das 

chamadas “leis orgânicas”. 

 Em 2 de janeiro de 1946 foi decretada a Lei Orgânica do Ensino Primário, nº 

8.529. Porém, como se verifica nos estudos de Gritti (2003, p.3), nas finalidades do 

ensino primário não constavam aquelas relacionadas à especificidade do trabalho e 

do meio rural. 

 De acordo com Leite (2002), no início da década de 1950 o que se destacou 

foi a criação da Campanha Nacional de Educação Rural (CNER) e do Serviço Social 

Rural (SSR), projetos que pretendiam preparar técnicos para atuar na educação de 

base rural, considerando, dessa maneira, uma melhoria na qualidade de vida dos 

camponeses na área da saúde, no trabalho associativo, na economia doméstica e 

no artesanato.  Leite argumenta: 
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Centrada na ideologia do desenvolvimento comunitário, a modernização do 
campo nada mais foi do que a internacionalização da economia brasileira aos 
interesses monopolistas, e a CNER, ao realizar seu trabalho educativo, 
desconsiderou as contradições naturais dos grupos campesinos, ou mesmo 
seus elementos integrativos, quer políticos, sociais ou culturais (2002, p. 37). 

 

 Dessa forma, os grupos de menor representatividade como os 

trabalhadores sem- terra, bóias-frias, arrendatários entre outros, não eram ouvidos, 

não tinham a oportunidade de fazer suas reivindicações. Assim as propostas e 

projetos atenderiam de uma forma geral, sem levar em consideração as 

especificidades e necessidades dos diferentes grupos rurais sejam eles organizados 

ou não. Temos como exemplo os grupos organizados do Movimento dos 

Trabalhadores Sem-Terra (MST), Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), 

Movimento das Mulheres Camponesas (MMC), Movimento dos Pequenos 

Agricultores (MPA) entre outros. 

 Todo esforço em fixar o homem no campo, não conteve a migração campo-

cidade que se intensificou na década de 50 e estendeu-se até a década de 60. 

Nesse momento, considerado como época de crise na educação, pela longa 

discussão (1948 até 1961) na elaboração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

nº 4024/61 (LDB), foi promulgada a primeira lei que contemplava todos os níveis de 

ensino no âmbito nacional. No entanto, pelo tempo que demorou sua tramitação, 

quando entrou em vigor já era considerada ultrapassada, não garantindo a 

democracia no ensino.  

[...] nesse período, o modelo de desenvolvimento era embasado na 

urbanização e na industrialização. A prioridade centrava-se no urbano em 

todas as suas dimensões, em detrimento do mundo rural, embora este 

setor desempenhasse um papel importante na produção de alimentos. 

Nesse período também ocorreu a modernização da agricultura (FAUSTO, 

1994, apud GRITTI, 2003, p. 9). 
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 Mais uma vez vimos a atenção dada totalmente às políticas educacionais 

voltados ao desenvolvimento industrial e o processo de urbanização. A ênfase era 

na educação profissional, havendo uma desconsideração aos problemas do campo 

e à escolarização dos camponeses, que mesmo com o processo migração campo-

cidade, ainda assim, a grande maioria da população brasileira habitava a zona rural 

e não conseguia a atenção das políticas públicas. 

 A Lei 4024/61 reforçou a responsabilidade pelo Ensino Fundamental na zona 

rural, que desde 1943 era atribuída aos municípios, porém, esta lei não garantia a 

qualidade de ensino nas escolas do campo, pois a maioria dos municípios do interior 

não detinham recursos humanos e financeiros para mantê-las, não havia 

preocupação com a qualidade das escolas rurais e com a formação dos professores 

para elas.  

Em 1964, o Golpe Militar fez com que uma profunda transformação 

ocorresse no Brasil, desestabilizando a estrutura sócio-econômica do país, 

submetendo-o à dependência econômica dos países capitalistas desenvolvidos. 

Com ações repressoras do regime militar até os direitos civis foram anulados. O 

Golpe Militar, fez segundo Gritti, 

 [...] prevalecer o interesse do grande capital sobre as organizações 
populares, a implantação desse modelo econômico tinha como objetivo 
consolidar o sistema capitalista no país, integrado ao capitalismo 
internacional. Como a meta era atingir o crescimento econômico a qualquer 
preço, as políticas públicas nas áreas de saúde, educação e habitação não 
eram consideradas prioritárias. Nesse período aumentou sensivelmente a 
busca pela escolarização, especialmente do ensino superior. Conjugada 
aos fatores da demanda da população, às novas exigências do modelo 
econômico que se legitimava com o golpe militar, à incapacidade do 
sistema educacional de dar resposta àquelas demandas, instalou-se a crise 
educacional (2003, p.12-13). 
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 Sob o controle dos militares a educação nacional foi alterada com a 

elaboração das Leis 5540/68 e 5692/71, quando aconteceram as reformas do ensino 

superior, fundamental e secundário. Como relata Leite, 

No que diz respeito à educação, a demanda pela escolaridade aumentou 
significativamente na década de 1960, provocando séria crise no processo 
escolar brasileiro, uma vez que a sociedade (principalmente as classes 
médias) reclamava da escassez das escolas e do número de vagas 
existentes, bem como da baixa qualidade do ensino praticado em sala de 
aula. O ponto culminante dessas exigências deu-se em 1968, resultando na 
extinção da UNE (União Nacional dos Estudantes) e dos diretórios 
acadêmicos de várias faculdades (2002, p. 45-46). 

 

 Devido à crise instaurada pela demanda da escolarização, o Brasil passou a 

organização do sistema educacional à USAID10, pois o país necessitava de novas 

medidas educacionais, as quais vieram com a Lei 5692/71, e previam a 

obrigatoriedade do ensino de segundo grau profissional, atendendo a demanda de 

mão-de-obra para o mercado de trabalho de acordo com o modelo econômico 

instaurado. 

Gritti (2003, p.14) enfatiza que esta lei, além de uma certa flexibilidade 

curricular, não trazia mudanças significativas no ensino de 1º e 2º graus, mas alterou 

significativamente a estrutura, os objetivos e a formação de professores em nível de 

2º grau. 

Com o fim da Ditadura Militar em 1985, presidentes civis passaram a 

governar o Brasil e com isso veio a constituição de 1988. Nesse momento era 

preocupante a situação de pobreza da população e, consequentemente, graves 

problemas sociais.  

 

                                                           
10

 USAID – United States Agency for International Development. Agência norte-americana com a qual o 

Ministério da Educação e cultura celebrou acordos para a reordenação da educação nacional. 
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[...] nesse período, sucessivos planos e programas de estabilização da 
economia foram implantados. Nenhum porém, resolveu os problemas da 
distribuição altamente desigual da renda e do abandono da agricultura e do 
homem rural. Acarretaram, isso sim, a expulsão do campo, empurrando-os 
para as periferias das cidades e agravando a situação de miséria (GRITTI, 
2003, p. 23). 

 

 Concordando com a autora, observamos que com as mudanças nos setores 

econômico, político, social e educacional, deixou-se de lado a população campesina, 

como diz Bezerra Neto: 

É necessário compreender que, se o campo não tinha atrativos para seus 
habitantes, ou se o meio urbano atraía e encantava o trabalhador rural, 
caberia à sociedade como um todo, desenvolver mecanismos de retenção 
do trabalhador no ambiente que este julgasse mais adequado. Isso poderia 
se dar através de investimentos realizados em infraestrutura, lazer e 
condições de habitabilidade (2003, p.16). 

 

 É contraditório o que observamos, ou seja, o desejo de manter os 

camponeses no campo, e ao mesmo tempo, a falta de políticas de desenvolvimento 

para o campo. 

 De acordo com Leite (2002, p. 54), “não estão explicitamente colocados, na 

nova LDB (9394/96), os princípios e as bases de uma política educacional para as 

populações campesinas”. Mais uma vez a educação visa as dimensões sócio-

políticas e culturais, enfatizando a cidadania e a solidariedade, mas deixando claro a 

função de formar profissionais para o mercado de trabalho. Ainda em Leite (2002, p. 

54) vimos que “a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à 

prática social” (Brasil/ MEC, LDB 9394/96). O artigo 28, § 2º, da LDB 9394/96, diz 

que a educação “deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e 

econômicas, a critério de respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o 

número de horas letivas previstas nesta lei”.  
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 Nesse sentido, remetemo-nos a questão de favorecer a escolarização do 

campo, de acordo com o tempo do plantio e colheita e também outras 

especificidades inerentes à realidade campesina, como clima, transporte, etc. 

 Gritti (2003, p. 27-28) comenta que na oferta da educação básica para a 

população rural, os sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à 

sua adequação às peculiaridades da vida rural e de cada região, especificamente, 

de acordo com o capítulo II, artigo 28 da Lei 9394/96. 

I – conteúdos curriculares e metodológicos apropriados às reais 

necessidades e interesses dos alunos da zona rural; 

II – organização escolar própria, incluindo adequação do calendário às 

fases do ciclo agrícola e às condições climáticas; 

III – adequação à natureza do trabalho na zona rural (Brasil/ MEC, LDB 

9394/96). 

 

 Sobre a formação de professores a Lei 9394/96 diz no seu artigo 61 do título VI: 

A formação de profissionais da educação, de modo a atender aos objetivos 

dos diferentes níveis e modalidades de ensino e às características de cada 

fase do desenvolvimento do educando, terá como fundamentos: 

I – a associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação 

em serviço; 

II – aproveitamento da formação e experiência anteriores em instituições de 

ensino e outras atividades (Brasil/ MEC, LDB 9394/96). 

 

 De acordo com a lei, não está previsto investimento no profissional da educação, 

recaindo sobre cada indivíduo a responsabilidade do sucesso ou não da sua prática. Gritti 

(2003, p. 31) conclui:  

Especificamente no capítulo que trata da formação dos profissionais da 

educação, mais precisamente da dos professores, em nenhum momento a 

Lei prevê a formação de profissionais para atuarem na educação do meio 

rural. 
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  Isso confirma o que pontuamos até o momento, no decorrer da história a 

educação foi pensada para atender o desenvolvimento urbano – industrial e as 

demandas de mão-de-obra. No que se refere à zona rural, havia apenas o interesse 

em manter o camponês cuidando da terra. 

 

3.1 O MOVIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DAS ESCOLAS RURAIS NO PARANÁ 

  

[...] o movimento da Escola consolidada consiste no abandono de dezenas 

de pequenas e ineficientes escolas de uma sala, as quais pontilham a 

superfície de quase todos os municípios. Estas foram substituídas com a 

criação de um número menor de escolas eficientes e estrategicamente 

localizadas (CUBERLEY, 1914, p. 70 apud DUARTE, 2003, p. 51). 

 

 Duarte (2003) e Pereira (2002) tratam da questão da consolidação das 

escolas rurais no estado do Paraná, uma medida criada para tentar superar os 

problemas que a industrialização e a urbanização causaram na educação das áreas 

rurais, pois, os investimentos tanto na oferta quanto na qualidade da educação só 

foram destinados às escolas urbanas, ficando a educação rural com o mínimo.  

De acordo com Pereira (2002), o movimento das escolas consolidadas iniciou 

nos Estados Unidos, por volta de 1860, como uma solução para aquelas escolas de 

uma única sala de aula, escolas sem infraestrutura e professores qualificados. A 

ideia era construir grandes complexos escolares localizados em uma região 

estratégica e os alunos contariam com transporte escolar para se deslocarem de 

suas comunidades até a escola consolidada. Essa proposta visava superar as 

diferenças sobre a educação rural e urbana, proporcionando às crianças da zona 

rural a mesma educação que recebiam as crianças da zona urbana. Esse 
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movimento ganhou força no final do século XIX e início do século XX, com a 

migração campo – cidade. 

Uma das maiores vantagens da Escola Consolidada era a melhoria da 
qualificação do corpo docente, uma vez que a nova escola atrairia 
professores mais qualificados [...] A consolidação também significou a 
expansão e melhoria das instalações e equipamento escolar. Desta forma, 
o aluno da Escola Consolidada tinha acesso a melhores prédios escolares, 
aquecimento, iluminação, ventilação, condições sanitárias e melhor 
material didático – livros, mapas – que poderiam ser usados pelas 
diferentes salas. Mais uma importante vantagem da Escola Consolidada 
era que esta servia a comunidade não somente por meio da expansão de 
oportunidades educacionais, mas também como um centro para 
desenvolvimento comunitário (PEREIRA, 2002, p.108). 

   

 Percebemos na proposta da Escola Consolidada a intenção de proporcionar 

uma educação de qualidade para os estudantes da zona rural, porém, não 

identificamos uma proposta de valorização da identidade dos sujeitos, também não 

foi considerado as dificuldades das comunidades mais distantes e o tempo que 

esses estudantes permaneceriam no transporte escolar, indo e vindo, o que foi, de 

acordo com o mesmo autor, colocado como objeção para a consolidação das 

escolas, bem como, a desvalorização da propriedade devido a desativação da 

escola local e os custos de construção e/ou reforma da Escola Consolidada. 

  As escolas rurais do estado do Paraná, assim como as dos Estados Unidos, 

sofriam com os efeitos da industrialização e urbanização e aos moldes da 

experiência americana buscou na consolidação das escolas rurais a solução para os 

problemas oriundos do crescimento das indústrias e desenvolvimento urbano.  

De acordo com Pereira (2002, p. 110), no Paraná “[...] a primeira escola 

consolidada foi construída na zona rural de Campo Largo, município da área 

metropolitana da capital no ano de 1980”. Posteriormente a proposta foi expandida 

para o Oeste do estado, sendo construídas 35 Escolas Consolidadas na zona rural 
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de 28 municípios, porém, o autor enfatiza que o Programa das Escolas 

Consolidadas no Paraná, hoje, está se tornando um sistema educacional oficial, sua 

expansão a partir do Programa conhecido como Paraná Rural examina a construção 

de 92 Escolas Consolidadas em 67 municípios. 

Podemos perceber a intenção do estado e a sua crença nessa proposta 

como uma solução “mascarada” para os problemas da educação do campo. 

Segundo os estudos de Arroyo (2007), as políticas de nucleação das escolas, 

mudariam o paradigma urbano no seguinte sentido, 

[...] os profissionais não teriam que se deslocar ao campo por umas horas e 
trabalhar nas precárias e dispersas escolas rurais, nem seria mais 
necessária qualquer adaptação à realidade rural, os alunos são deslocados 
para as escolas urbanas, com professores urbanos e colegas urbanos. 
(2007, p. 159). 

 

 Vimos na crítica do autor, a contradição da proposta, uma vez que visa a 

superação das diferenças entre o rural e o urbano, deixa de lado as especificidades 

do campo, cultura, identidade, etc. 

 O autor afirma “As crianças, adolescentes ou jovens do campo esqueceriam 

sua identidade e cultura para serem socializados junto à infância, adolescência e 

juventude urbanas, com identidade e cultura urbanas” e finaliza: “Políticas que 

expressam o total desrespeito às raízes culturais, identitárias dos povos do campo” 

(ARROYO, 2007, p. 159).  

 Por parte dos movimentos sociais emerge a Educação do Campo a fim de 

romper com o paradigma da Educação Rural que até então se consolidava através 

de políticas que priorizavam a industrialização e o capitalismo. 



56 

 

 

3.2  A EMERGÊNCIA DA EDUCAÇÃO DO CAMPO 

 

A concepção de Educação do Campo, de acordo com Souza (2006, p. 51), é 

construída ao final do século XX. Como escreve a autora, trata-se de um conceito 

gerado da ação dos movimentos sociais do campo, destacando os aspectos da 

identidade, cultura e do trabalho com a terra. Assim, a Educação do Campo 

configura-se num debate recente que vem ganhando espaço e se firma no cenário 

nacional, despertando dessa maneira o interesse de outras instituições e 

organizações. 

 Segundo Souza (2009, p. 43), somente na década de 1990 que a sociedade 

civil organizada através da realização de eventos, seminários e conferências, retoma 

a discussão sobre os direitos dos sujeitos que trabalham com a terra e vivem no 

campo. Direitos à educação que valorize as suas origens. 

O Encontro Nacional de Educadoras e Educadores da Reforma Agrária (I 

ENERA), realizado em julho de 1997 é um marco nas discussões com o intuito de 

alcançar políticas públicas firmando uma identidade para a Educação do Campo. 

 Nas palavras de Fernandes (1999, p. 55), “o campo brasileiro passou por 

profunda modernização, em alguns setores da agricultura, onde o capitalismo fincou 

sua mais espetacular expansão nas últimas décadas”. O investimento dos grandes 

fazendeiros, principalmente em máquinas, as quais substituem o trabalho humano e 

a produção de grãos em grande escala, atendendo ao capitalismo instituído gerou a 

migração rural. Os camponeses procuravam nas cidades outros empregos e outras 

formas de sobreviverem. Fernandes (1999) atenta para outro fator que é o 

crescimento do setor industrial. Os camponeses sem trabalho no campo viam nas 
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indústrias uma possibilidade de emprego. O autor atribui ao crescimento industrial a 

combinação agroindustrial e o desenvolvimento do cooperativismo, porém, enfatiza 

que esse processo privilegiou a agricultura capitalista e marginalizou a agricultura 

familiar, em função disso “aumentou o número de trabalhadores sem-terra, que 

engrossam os movimentos sociais na luta pela terra e pela reforma agrária” 

(FERNANDES, 1999, p. 56). 

 Os conflitos por causa da terra se intensificaram, assim vão surgindo os 

movimentos sociais com o intuito de unir essas pessoas, excluídas, trazendo para o 

cenário político o debate sobre a reforma agrária.  

Um projeto de educação que contribua para com a realidade camponesa é 
fundamental para a modernização da agricultura brasileira. A agricultura 
familiar camponesa é reconhecida pela sua produtividade e por sua 
resistência histórica na sociedade moderna. Hoje é defendida por 
organismos internacionais: FAO, Banco Mundial, etc., como modelo de 
agricultura sustentável, com harmonia com o meio ambiente. Existe a 
urgência de investimentos na interpretação e produção do conhecimento 
da agricultura camponesa. Um primeiro passo é reconhecermos a 
necessidade da escola do campo (FERNANDES, 1999, p. 60). 

 

  É clara a importância da educação nas palavras do autor, afirmando a 

necessidade do desenvolvimento da agricultura familiar, dos pequenos proprietários 

se manterem no campo, da produção em face do desenvolvimento sustentável sem 

agressão à natureza como acontece com a agricultura capitalista, que, como se 

sabe, para intensificar a produção não respeita o meio ambiente.  

 Porém, hoje em dia, já enxergamos o campo como um local em disputa, pois 

de um lado existem os movimentos sociais, lutando por educação no/do campo, 

compreendendo os saberes campesinos, uma educação valorizadora de sua cultura 
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e identidade, e do outro as empresas que a partir do empreendedorismo rural11, 

disputam esse espaço. Melo e Moraes (2009, p. 01) dizem: 

Trata-se de um campo de disputas sobre hegemonia nos projetos 
educacionais, envolvendo, de um lado, um projeto de educação crítica, 
voltada para questões sociais do campo e a reforma agrária, como o caso 
da educação do MST, e, por outro lado, um conjunto de projetos de 
institutos empresariais que voltam-se para a qualificação da juventude 
rural, especialmente os filhos de pequenos proprietários, para a 
manutenção da propriedade e da produção sustentável, e, assim, a sua 
fixação no campo. 

 

  Percebemos o interesse das indústrias em desenvolver projetos educacionais, 

principalmente envolvendo os jovens camponeses, com a intenção de que os 

mesmos permaneçam no campo, mas não podemos deixar de questionar quanto 

aos propósitos implícitos nesses projetos, que na maioria das vezes é apenas para 

explorar o trabalho desses sujeitos. 

  Segundo Fernandes (1999), se agora estamos discutindo Educação do 

Campo no sentido de uma educação ampla que visa a transformação, entendendo 

que o campo também mudou, se modernizou, é também um momento que deve ser 

cobrado uma dívida concreta para com os camponeses. Se historicamente a 

distribuição de terra privava os pobres, pois, de acordo com Stédile (1997, p 9) “a 

primeira forma de distribuição de terra foi o sistema de capitanias hereditárias, pelo 

qual a Coroa destinava grandes extensões de terras a donatários, que eram sempre 

membros da nobreza”. Desde o princípio, na colonização do Brasil, a forma utilizada 

pelos colonizadores excluía e não dava nenhuma oportunidade para o 

desenvolvimento da agricultura familiar, ou melhor, que os trabalhadores rurais 

pudessem ser donos de uma pequena área de terra, onde pudessem tirar seu 

                                                           
11

 Melo e Moraes (2009), O Campo em Disputa: projetos empreendedores para a juventude rural. Artigo 

publicado nos anais do I Seminário de Pesquisa em Educação do Campo – Florianópolis, 2009. 
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sustento e cultivar sua cultura. Nesse sentido, é o momento de se cobrar essa 

dívida, através da reforma agrária e da educação que para Fernandes: “Uma escola 

do campo tem uma especificidade que é inerente a histórica luta de resistência 

camponesa. Ela tem os seus valores singulares que vão em direção contrária aos 

valores burgueses” (1999, p 66). 

 No Estado do Paraná a discussão sobre a Educação do Campo está em 

pleno debate, segundo Souza,  

No Estado do Paraná a Secretaria Estadual de Educação, por meio da 
Coordenação da Educação do Campo, desde 2003 vem desenvolvendo 
simpósios e seminários de formação continuada para professores e 
pedagogos que trabalham nas escolas localizadas no campo (2009, p. 43).  

 

 Conforme a autora, nos últimos anos esses trabalhos se intensificaram, tanto 

na organização de eventos de formação continuada dos professores das escolas 

localizadas no campo, como nas discussões sobre propostas e políticas públicas 

para a Educação do Campo. 

[...] hoje no Estado do Paraná há uma institucionalização específica que se 
materializa na estrutura de apoio de uma equipe pedagógica, na forma de 
Coordenação, e que, nesse processo, estabeleceu-se um diálogo entre a 
estrutura oficial do Estado, os intelectuais que vêm produzindo pesquisas e 
debates sobre a Educação do Campo e, ainda, os movimentos sociais 
(MENDES, 2009, p. 41). 

 

 No ano de 2010 foi Instituído o Comitê Estadual da Educação do Campo 

composto por representantes de Instituições Públicas, Universidades, Organizações 

Governamentais, Pastorais Sociais, Movimentos Sociais e Sindicatos de 

Trabalhadores, entre eles: Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), 

Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), Movimento das Mulheres 

Camponesas (MMC), Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), Associação de 

Estudos, Orientação e Assistência Rural (ASSESSOAR), Comissão Pastoral da 
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Terra (CPT), Centro Missionário de Apoio ao Campesinato (CEMPO), Associação do 

Centro de Educação Sindical (ACESI/Fetraf), Associação das Casas Familiares 

Rurais (ARCAFAR-SUL) e Universidades como UEM, Unicentro, UEPG, Unioeste, 

UFPR – Litoral, entre outros órgãos, com a finalidade de discutir, elaborar propostas 

e deliberar sobre as políticas públicas para a Educação do Campo a fim de fortalecer 

as ações empreendidas até o momento.  

 Caldart (2008, p. 69), considera a importância do momento histórico para 

discutir o conceito de Educação do Campo. Para a autora, 

Trata-se de um conceito novo e em construção na última década. Portanto, 
um conceito próprio do nosso tempo histórico e que somente pode ser 
compreendido/discutido no contexto de seu surgimento: a sociedade 
brasileira atual e a dinâmica específica que envolve os sujeitos sociais 
do campo (grifo nosso). 

 

  Os sujeitos que vivem no campo hoje, apesar de terem como legado uma 

história de exclusão e descaso, terem sido por muito tempo estereotipados como 

caipiras, considerados incapazes, hoje vivem uma história diferente, as mudanças 

que ocorreram na sociedade urbana também é realidade no campo, os camponeses 

engajados aos movimentos sociais perceberam que são sujeitos de direitos e que 

podem reivindicar políticas públicas que lhes garantam gozar desses direitos.  

  A autora aponta para a necessidade do debate conceitual orientando-nos 

sobre os embates e desafios práticos que virão.  

No debate teórico, o momento atual não nos parece ser o de buscar “fixar” 
um conceito, fechá-lo em um conjunto de palavras: porque isso poderia 
matar a ideia de movimento da realidade que ele quer apreender, abstrair, 
e que nós precisamos compreender com mais rigor justamente para poder 
influir ou intervir no seu curso (grifo da autora),(CALDART, 2008, p. 69). 
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  A importância de estabelecer um conceito de Educação do Campo é no 

sentido de direcionar o debate no rumo certo, para que não se perca no caminho o 

real significado da luta que foi empreendida até o momento. 

  Caldart (2008) apresenta a tríade Campo – Política Pública – Educação, que 

deve ser considerada quando se discutem seus vínculos sociais, políticas de 

educação para os trabalhadores do campo, a qual precisa ser pensada levando em 

conta suas especificidades. Nas palavras da autora: 

[...] a Educação do Campo combinará a luta pelo acesso universal ao 
conhecimento, à cultura, à educação com a luta pelo reconhecimento da 
legitimidade de seus sujeitos também como produtores de conhecimento, 
de cultura, de educação, tensionando, pois, algumas concepções 
dominantes (2008, p. 82). 

   

  O Campo necessita ser pensado como um espaço onde existe um jeito 

próprio de se viver e de se produzir a própria existência, um espaço ocupado por 

sujeitos com uma identidade que precisa ser valorizada. A Educação deve ser 

discutida a partir do interesse dos camponeses, os conhecimentos considerados na 

elaboração de propostas educacionais para as escolas do campo, Políticas Públicas 

devem garantir o desenvolvimento da educação e a permanência do trabalhador no 

campo. 

 Como diz Fernando Martins, a Educação do Campo está, portanto, 

recebendo a atenção do governo e das universidades, resultado da luta incessante 

por parte dos movimentos sociais em busca de uma educação popular de qualidade. 

No Estado do Paraná, a relação entre Estado e Educação do Campo é 
visível. Há na estrutura da Secretaria Estadual de Educação, uma 
coordenação da educação do campo, que se reflete em toda organização 
estatal. Uma série de iniciativas, como encontros promovidos pelo Estado, 
cursos de pós-graduação, o curso de graduação em Pedagogia para 
Educadores do Campo, oferecido pela Unioeste – Universidade Estadual 
do Oeste do Paraná – são referências importantes. Contudo, sempre é 
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necessário ressaltar que tais ações foram conquistas dos movimentos 
sociais organizados (2008, p. 43). 

 

 Martins (2008) salienta a condição das universidades atenderem a demanda 

de uma formação superior específica para educadores do campo. A iniciativa da 

Unioeste no Paraná com o curso de Pedagogia para Educadores do Campo e outras 

no Brasil com o curso de Pedagogia da Terra demonstram esta possibilidade, esses 

cursos trazem um currículo comum ao da Pedagogia e um currículo específico que 

trata da realidade campesina. 

 A valorização da formação contribui na preparação de professores, 

promovendo o crescimento de responsabilidades do próprio desenvolvimento 

profissional.  

 No Estado do Paraná, segundo dados do Setor de Educação do MST, 

existem sete cursos de formação específica para os professores das escolas do 

campo em andamento, a saber: 

 Licenciatura em Educação do Campo – Unioeste/Cascavel. 

 Licenciatura em Educação do Campo – Unicentro/ Guarapuava. 

 Licenciatura em Educação do Campo – UTFPR/ Dois Vizinhos. 

 Licenciatura em Educação do Campo – UFFS/Laranjeiras do Sul (Duas 

turmas, diurno e noturno). 

 Pedagogia para Educadores do Campo – Unioeste/Cascavel. 

 Pedagogia para Educadores do Campo – UEM/ Maringá (não efetivado). 
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 Considerando estes dados, observamos o envolvimento das universidades 

no Estado do Paraná que, engajadas aos movimentos sociais, procuram atender a 

demanda exigida e cumprir a sua função social e sua responsabilidade enquanto 

instituição pública de educação. 

 Os cursos de Pedagogia da Terra tiveram origem no Programa Nacional de 

Educação na Reforma Agrária – PRONERA. De acordo com o texto do primeiro 

Manual pretendia atender a formação continuada e escolaridade de professores e 

professoras de áreas da Reforma Agrária em nível médio na modalidade normal ou 

em nível superior por meio de licenciaturas. Atualmente, a maioria dos cursos são 

vinculados a editais do PRONERA ou da Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização e Diversidade – SECAD, que através dos seus editais e convênios 

possibilitam seu desenvolvimento. 

 Nas Diretrizes Operacionais para a educação básica nas escolas do campo, 

(2002) os artigos 12 e 13 tratam da formação de professores: 

Art. 12. O exercício da docência na Educação Básica, cumprindo o 
estabelecido nos arts. 12, 13, 61 e 62 da LDB e nas Resoluções n°s 3/1997 
e 2/1999, da Câmara da Educação Básica, assim como os pareceres n°s 
1/2002 e 2/2002 do Plano do Conselho Nacional de Educação, a respeito 
da formação de professores em nível superior para a Educação Básica, 
prevê a formação inicial em curso de licenciatura, estabelecendo como 
qualificação mínima, para a docência na Educação Infantil e nos anos 
iniciais do Ensino Fundamental, o curso de formação de professores em 
Nível Médio, na modalidade Normal. 

Parágrafo único. Os sistemas de ensino, de acordo com o art. 67 da LDB 

desenvolverão políticas de formação inicial e continuada, habilitando todos 

os professores leigos e promovendo o aperfeiçoamento permanente dos 

docentes. 

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; 
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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 

fidelidade aos princípios éticos que norteiam a convivência solidária e 

colaborativa nas sociedades democráticas. 

 

 O documento sinaliza para a qualificação dos profissionais que vão atuar nas 

escolas do campo, bem como para a qualificação daqueles professores leigos que já 

exercem a atividade, mas que não tem formação para tal.  

 Os cursos Pedagogia da Terra, Pedagogia para Educadores do Campo e as 

Licenciaturas em Educação do Campo trazem na sua organização curricular de 

tempos e espaços a alternância - Tempo Escola e Tempo Comunidade, a fim de 

oportunizar, principalmente, aos professores que não possuem formação, mas que 

estão trabalhando o acesso e a permanência no processo de formação. A 

Pedagogia da Alternância de acordo com Caldart (2007), atende a algumas 

exigências desse processo de formação, pois, os educandos não precisam deixar 

seu trabalho, apenas é necessário uma organização que possibilite o sujeito a 

permanecer no curso durante o período das aulas presenciais no Tempo Escola. 

“vincula mais diretamente o currículo do curso com as demandas concretas de 

formação dos/as participantes, à medida que implica num ir e vir constante entre 

diferentes práticas e estudos teóricos” (CALDART, 2007, p.100). A autora ainda 

enfatiza a questão das práticas pedagógicas que a partir dessa metodologia 

integram ao currículo as próprias práticas da comunidade.  

Esta proposta de ensino integra o conjunto de experiências coletivas da 

Educação do Campo, especialmente para a formação de professores, visto que 

estes precisam articular o seu trabalho nas escolas do campo com a sua formação. 
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Os cursos de Pedagogia da Terra diferenciam-se da ideologia da Educação 

Rural porque surgem da discussão dos sujeitos que lutam por uma educação de 

qualidade. Sua estrutura curricular contempla os conhecimentos comuns à formação 

do pedagogo, bem como os conhecimentos específicos para atuarem nas escolas 

do campo, aqueles que ajudam a compreender a história dos camponeses e a 

realidade onde estão inseridos e a partir deles contribuir com uma prática educativa 

sustentada por princípios coletivamente construídos.  

Os egressos destes cursos, ao colocarem em prática os saberes 

construídos, estarão tentando efetivar os objetivos dos cursos e consolidar sua 

prática educativa levando em conta a luta coletiva de sujeitos de direito. 

O capítulo seguinte abordará a discussão sobre a formação de professores, 

um debate que está sempre em foco, dada a importância da sua qualidade para a 

educação seja no campo, seja na cidade. 

 



4 FORMAÇÃO DE PROFESSORES: UMA DISCUSSÃO PERMANENTE 

 

A formação dos professores é tornado um campo de estudo nem sempre 

fácil, dada a multiplicidade de tendências e tensões que a perpassam.  

Na palavra “formar” está implícita a ideia de forma, a qual mostra a 

existência de um molde anterior a ser aplicado. Tentando corrigir esse pensamento, 

Libâneo (2002), transforma esta palavra em formar-se, ajudando a acabar com o 

sentido de passividade. Formar-se é, portanto, um processo educativo que está na 

mão do próprio formando, que respeita sua singularidade e que busca ampliar as 

suas qualidades na intenção de transformar a sociedade em que vive. 

 

4.1 UMA ANÁLISE DA TRAJETÓRIA HISTÓRICA 

Estudar a formação de professores é tentar compreender vários fatores 

históricos que durante décadas influenciaram na formação destes profissionais, 

como Gatti e Barretto (2009, p. 37) escrevem: “A formação de professores em 

cursos específicos é inaugurada no Brasil no final do século XIX com as Escolas 

Normais destinadas à formação de docentes para as primeiras letras”.  Nessa época 

e ainda por muito tempo a educação era apenas para a minoria da população.  

No século XX inicia a preocupação com a formação de professores para o 

nível secundário que segundo Gatti e Barretto (2009) correspondia aos atuais anos 

finais do ensino fundamental e ao ensino médio e eram atendidos por profissionais 

liberais ou autodidatas.  
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As transformações político-econômicas e sociais dos anos de 1930, 

juntamente, com a crise internacional da economia, a urbanização e industrialização 

aceleravam o capitalismo industrial, o que introduziu novas formas de produção, 

gerando a necessidade de operários com o mínimo de instrução, assim, 

aumentando a demanda de expansão no sistema de ensino, logo, havendo a 

necessidade de mais professores. 

Então, nos anos 1930, a partir da formação de bacharéis, acrescenta-se 
um ano com disciplinas da área de educação para a obtenção da 
licenciatura, esta dirigida à formação de docentes para o ensino secundário 
(formação que veio a denominar-se 3+1). Esse modelo vai se aplicar 
também ao curso de Pedagogia, regulamentado em 1939, destinado a 
formar bacharéis especialistas em educação e, complementarmente, 
formar professores para as Escolas Normais, os quais tinham também, por 
extensão e portaria ministerial, a possibilidade de lecionar algumas 
disciplinas no ensino secundário (GATTI; BARRETTO, 2009, p. 37). 

 

Referente aos anos de 1960 e 1970 a formação dos professores primários 

continuou sendo realizada pelas escolas normais e institutos de educação, a Lei de 

Diretrizes e Bases 4.024/61 não alterou o ensino normal. 

Com a Lei 5692/71, acontece a nova reforma da educação básica no Brasil, 

as escolas normais e os institutos de educação deixaram de existir. A formação de 

professores passou a ser realizada através de uma habilitação profissional em nível 

de 2° grau denominado Magistério. 

Saviani (2009, p. 147) escreve: “A formação de professores para o antigo 

ensino primário foi, pois, reduzida a uma habilitação dispersa em meio a tantas 

outras, configurando um quadro de precariedade bastante preocupante”. O autor 

demonstra preocupação com as mudanças e reformas que não contemplam as 

necessidades demandadas pela sociedade naquele momento, essas medidas 

refletem a sua ineficácia nos problemas educacionais atuais. 
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Somente na década de 1990, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, 9394/96 se exige uma formação em nível superior para o magistério na 

educação básica. Está disposto nos artigos 62 e 63: 

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 de educação, admitida como 
formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nas 
quatro primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, 
na modalidade Normal. 

Art. 63 – Os Institutos Superiores de Educação manterão: 

I. cursos formadores de profissionais para a educação básica, inclusive 
o curso normal superior, destinado à formação de docentes para a 
educação infantil e para as primeiras séries do ensino fundamental; 

II. programas de formação pedagógica para portadores de diploma de 
educação superior que queiram se dedicar à educação básica; 

III. programas de educação continuada para profissionais de educação 
dos diversos níveis. 

 

 

Naquele momento no Brasil, muitos professores em atividade não tinham a 

titulação exigida pela lei, foi estabelecido um prazo de dez anos para que todos eles 

adquirissem formação superior, o que foi um grande desafio e uma dificuldade para 

a situação educacional e o conjunto dos professores. 

Ainda hoje no Brasil se permite como formação mínima para atuar na 

Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental o curso Normal em 

nível médio.  

É visível um modelo tecnocrático de organização do trabalho da fábrica 

conduzido para o fazer educacional a partir de 1967 e 1968 na Reforma Universitária 

durante o regime militar, quando então houve um afastamento  dos professores e 

das funções de planejar e avaliar sua prática pedagógica. Assim, especialistas foram 
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assumindo a função de controlar e decidir pelo trabalho docente, fazendo com que 

houvesse uma crescente desqualificação deste trabalho.  

No decorrer das décadas 1980 e 1990, a literatura educacional denunciou, 
criticou e propôs alternativas para esse modelo falido. Esperava-se que a 
nova LDB viesse reforçar a necessidade de ultrapassar o modelo imposto 
pela reforma universitária do governo militar. No entanto a Lei nº 9.394/96 e 
a legislação dela decorrente vêm provocando ainda maior desqualificação 
na formação inicial dos profissionais da educação propondo a transferência 
da sua formação da universidade para instituições do ensino superior, nas 
quais a articulação entre o ensino e pesquisa não precisa ser respeitada. A 
legislação permite interpretar equivocadamente que o professor é um 
profissional da prática, como se esta requeresse apenas transmissão de 
conteúdo e não produção de saberes por meio de severo processo de 
investigação (BRZEZINSKI, 2002, p.13). 

 

Desde a década de 1990 as políticas governamentais não garantiam as 

questões salariais, direitos e vantagens da categoria foram sendo conquistados ao 

longo da carreira docente com muitas lutas e reivindicações por parte dos 

professores e sindicatos, os quais também manifestam as dificuldades nas 

condições do trabalho docente. A mesma autora argumenta:  

[...] o que tem ocorrido é uma política de desvalorização do professor, 

prevalecendo as concepções que o consideram como um mero técnico 

reprodutor de conhecimentos, um monitor de programas pré-elaborados, 

um profissional desqualificado colocando-se à mostra e ameaça de 

extinção do professor na forma atual. A realidade se trata uma carreira 

quase inexistente, com condições de trabalho aviltadas, pouca retribuição 

financeira e discutível reconhecimento social (BRZEZINSKI, 2002, p.13). 

 

Essa crise docente arrasta-se ao longo dos anos provocando uma situação 

de mal-estar, visível nos professores, desmotivados, muitas vezes, essa insatisfação 

profissional afeta a personalidade do professor e faz com que o mesmo acabe 

transmitindo em atitude de indisposição e negativismo para seus alunos.  

Essas mudanças na sociedade globalizada levam-nos a refletir sobre o 

papel da escola e da educação, as mudanças de valores, os modelos culturais, as 
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referências para jovens, às transformações do mercado de trabalho, enfim, fatores 

que nos fazem repensar sobre o modelo educacional pelo qual trabalhamos. Esses 

fatores acometem os professores influenciando primeiramente sua prática em sala 

de aula, gerando muitas vezes tensões e conflitos, sendo estes ligados a 

sentimentos de desencanto e emoções negativas. 

Outro fator é o contexto no qual o educador exerce sua docência; falta de 

recursos, materiais didáticos, más condições físicas, isso tudo reflete sobre o 

professor, sem contar muitas vezes o acúmulo de exigências que recaem sobre o 

mesmo ocasionando-lhe esgotamento, perturbações psíquicas, ansiedade ou até 

mesmo depressão, levando-o por vezes a afastar-se de suas atividades e até 

mesmo ao abandono do magistério. 

Muitos professores internalizam esses sentimentos de desencanto quando 

comparam a situação de ensino a anos atrás e a realidade da escola em que 

trabalham, o aumento quantitativo de professores e alunos trouxe também o 

aparecimento de problemas qualitativos. Sobretudo, originou ainda dificuldades no 

contexto escolar. 

Frente a essa situação, torna-se necessário repensar a formação inicial e 

continuada, buscando novas alternativas, novos caminhos, pois sabemos que essa 

formação de professores é uma das áreas mais sensíveis das mudanças no setor 

educativo, pois nela não se formam apenas profissionais, mas, produz-se uma 

profissão.  
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Estudos sobre as teorias do currículo12 têm apontado ações empreendidas a 

fim de tornar o currículo mais significativo, mostrando a preocupação de ensinar 

conteúdos que tenham articulação com a realidade vivida pela comunidades escolar, 

conteúdos que se adaptem ao modo de vida e de produção das pessoas, seja na 

cidade ou no campo, atendendo as diferenças sócio-culturais valorizando a 

identidade de cada sujeito e o acesso aos conhecimentos universais acumulados 

historicamente pela humanidade. 

 Os cursos de formação precisam ser construídos oferecendo como base a 

experiência dos professores, tendo em vista a análise do cotidiano do educador, 

sendo os mesmos autores do processo educativo podendo dessa forma contribuir 

com suas ideias, pontos de vista, até então desprezados quando se referem aos 

cursos. Ocorre que os educadores são pouco ouvidos e o que se estabelece, muitas 

vezes, é da responsabilidade de quem não conhece a realidade das salas de aula. 

 Uma referência atual é o Documento Final, produzido a partir das discussões 

estabelecidas no CONAE 201013 e traz a seguinte redação sobre a formação e 

valorização dos profissionais da educação: 

Tanto a formação de profissionais para a Educação Básica, em todas as 
suas etapas (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio) e 
modalidades (Educação Profissional, de Jovens e Adultos, do Campo, 
escolar Indígena, Especial e Quilombola), como a formação dos/das 
profissionais para a Educação Superior (graduação e pós-gradução), 
independentemente do objeto próprio de sua formação, devem contar com 
uma base comum. Esta base deve voltar-se para a garantia de uma 
concepção de formação pautada tanto pelo desenvolvimento de sólida 
formação teórica e interdisciplinar em educação de crianças, adolescentes, 
jovens e adultos/as e nas áreas específicas de conhecimento científico, 
quanto pela unidade entre teoria e prática e pela centralidade do trabalho 
como princípio educativo na formação profissional, além do entendimento 
de que pesquisa se constitui em princípio cognitivo e formativo e, portanto, 

                                                           
12 APPLE (1994) escreve que os conflitos acerca do que deve ser ensinado são agudos e profundos. 
13

 CONAE – Conferência Nacional de Educação – realizada em Brasília no período de 28 de março à 01 de abril 

de 2010 com a proposta de discutir democraticamente os rumos da educação no Brasil, a fim de estabelecer 

diretrizes e estratégias de ação para a construção e implementação do Plano Nacional de Educação para o 

período de 2011 a 1020. Disponível em: http://conae.mec.gov.br/ . 

http://conae.mec.gov.br/
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eixo nucleador dessa formação. Deverá, ainda, considerar a vivência da 
gestão democrática, o compromisso social, político e ético com um projeto 
emancipador e transformador das relações sociais e a vivência do trabalho 
coletivo e interdisciplinar de forma problematizadora (p.78 - 79). 

   

 Percebemos no texto a preocupação em dinamizar a formação dos 

professores, centrada em eixos teóricos que oferecem subsídios à prática docente, 

há ênfase nas questões como pesquisa, gestão democrática, projeto emancipador e 

transformador das relações sociais e trabalho coletivo, demonstrando a necessidade 

das instituições superarem o modelo tradicional e defasado de formação que ainda 

hoje prevalece. 

 As concepções de formação constantes no documento valorizam a prática 

docente, enfocando a análise e reflexão do professor e a formação continuada. Os 

conteúdos acerca do cotidiano da sala de aula, os problemas reais dos professores, 

apontam para uma didática da prática fundada na dialética. 

 O documento também sugere que a formação inicial deve ser articulada com 

a formação continuada, garantidas por políticas públicas, devendo contemplar 

aspectos estruturais de forma a superar as soluções emergenciais que se encontram 

estabelecidas atualmente como os cursos de graduação a distância e cursos com 

duração reduzida (aligeiramento da formação), também outras soluções 

emergenciais é a contratação de profissionais liberais e estudantes de licenciatura 

para atuarem como docentes, essas práticas desvalorizam os professores e a 

educação brasileira. 
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4.2 CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO 

 É importante conhecermos como está estruturado o Sistema Educacional, 

para compreender as discussões e medidas propostas no documento. De acordo 

com a LDB 9394/96, no art. 21, a educação escolar está estruturada a partir de 

níveis e modalidades da seguinte forma: 

I. Educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e 

ensino médio;  

II. Educação superior. 

 A Educação Básica, de acordo com o texto da LDB 9394/96, art. 22, visa 

desenvolver o educando, assegurar uma formação para o exercício da cidadania, e 

dar-lhes subsídios para progredir no trabalho e em estudos posteriores, podendo ser 

oferecida no ensino regular e nas modalidades de educação, a saber: Educação de 

Jovens e Adultos, Educação Profissional, Educação a Distância, Educação Especial, 

Educação Escolar Indígena e Educação do Campo. 

Atentamos para a Educação Profissional, na qual se insere a formação dos 

professores que, de acordo com a LDB 9394/96, pode ser realizada em nível médio 

e/ou em nível superior, e ainda o mesmo documento atesta a implementação de 

cursos superiores em diferentes modalidades, podendo acontecer de forma 

presencial ou a distância, caracterizados de acordo com Romanowski (2004): 

Cursos presenciais: os cursos de graduação e pós-graduação presenciais são 

realizados em instituições públicas ou privadas com duração entre quatro e cinco 

anos, com habilitação específica. Estes cursos visam atender alunos oriundos do 

Ensino Médio que buscam formação para atuar na área da educação. Estes cursos 
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se caracterizam, pelo seu ambiente no qual professor e aluno interagem 

diariamente, proporcionando uma formação dialética o que favorece a troca 

recíproca de saberes, afetividade e a valorização das relações humanas. O 

funcionamento destas instituições segue de acordo com os parâmetros designados 

pelo Ministério da Educação.  

Cursos à distância: esta modalidade de ensino visa formar professores que já 

atuam na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental. O projeto 

pedagógico respeita, no currículo, a formação inicial em nível médio e as 

experiências do estudante/professor e utiliza um ambiente de aprendizagem em que 

são valorizadas as relações interpessoais e a interação com mídias de naturezas 

variadas. 

 Na educação à distância, as equipes de trabalho assumem o caráter 

multidisciplinar, as funções dos professores são ampliadas, pois são eles que 

elaboram as propostas e os materiais do curso, além de serem articuladores e 

parceiros no acompanhamento da aprendizagem  dos alunos e, em parceria com os 

técnicos, utilizam-se das tecnologias para abordagens da aprendizagem. 

 A legislação sobre formação de professores para a educação à distância está 

expressa na Portaria 301/MEC de abril de 1998, que considera como critério para 

solicitação de credenciamento de instituições para a educação superior a 

qualificação acadêmica e experiência profissional das equipes multidisciplinares, 

corpo docente e especialistas nos diferentes meios de informação. 

Considerando as duas possibilidades para a formação de professores, 

devemos alertar para a qualidade do ensino, para as condições em que a formação 

acontece, visando a melhoria cada vez mais da educação brasileira.  
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O texto do Documento Final do CONAE 2010 sugere que pelo menos a 

formação inicial dos professores se realize através dos cursos presenciais, 

considerando imprescindível para a sua formação a interação diária e a formação 

dialética.  

A formação inicial deverá se dar de forma presencial, inclusive aquelas 

destinadas aos/à professores/as leigos/as que atuam nos anos finais do 

ensino fundamental e no ensino médio, como aos/às professores/as de 

educação infantil e anos iniciais do fundamental em exercício, 

possuidores/as de formação em nível médio. Assim, a formação inicial 

pode, de forma excepcional, ocorrer na modalidade de EAD para os/as 

profissionais da educação em exercício, onde não existam cursos 

presenciais, cuja oferta deve ser desenvolvida sob rígida regulamentação, 

acompanhamento e avaliação. Quanto aos/às profissionais da educação 

em exercício, sua formação continuada pode, de forma excepcional, 

ocorrer na modalidade de EAD, nos locais onde não existam cursos 

presenciais. A oferta de formação deve ser ampliada e contar com a 

participação dos conselhos estaduais e municipais de educação, a fim de 

garantir as condições de acompanhamento dessa formação (p. 83). 

 

 Vivenciar o dia a dia da sala de aula e as relações sociais que acontecem no 

ambiente de formação é essencial para o desenvolvimento de uma formação, que 

pretende alcançar os elementos discutidos anteriormente, cidadania, gestão 

democrática, projeto emancipador, entre outros.  

4.3 A FORMAÇÃO DOS EDUCADORES DO CAMPO 

 Nesse momento, chamamos a atenção para a proposta do presente estudo, 

que trata da formação dos educadores e educadoras das escolas do campo, e, 

pelas suas peculiaridades, requer uma formação específica, condizente com a 

realidade campesina. 

 A obra “O Panorama da Educação do Campo” (Inep/MEC, 2007, p.8) aponta 

as seguintes questões, sobre a realidade das escolas localizadas no campo com 

base em dados levantados pelo IBGE e pelo Inep: 
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 a insuficiência e a precariedade das instalações físicas da maioria das 

escolas; 

 as dificuldades de acesso dos professores e alunos às escolas, em razão da 

falta de um sistema adequado de transporte escolar; 

 a falta de professores habilitados e efetivados, o que provoca constante 

rotatividade; 

 currículo escolar que privilegia uma visão urbana de educação e 

desenvolvimento; 

 a ausência de assistência pedagógica e supervisão escolar nas escolas 

rurais; 

 o predomínio de classes multisseriadas com educação de baixa qualidade; 

 a falta de atualização das propostas pedagógicas das escolas rurais; 

 baixo desempenho escolar dos alunos e elevadas taxas de distorção idade-

série; 

 baixos salários e sobrecarga de trabalho dos professores, quando 

comparados com os dos que atuam na zona urbana; 

 a necessidade de reavaliação das políticas de nucleação das escolas; 

 a implementação de calendário escolar adequado às necessidades do meio 

rural, que se adapte à característica da clientela, em função dos períodos de 

safra. 
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Beltrame (2009, p.151) aponta para outros problemas: “[...] os poucos anos 

de escolaridade; a falta de propostas de formação contínua por parte dos órgãos 

gerenciadores dos sistemas de ensino; inadequação da formação supletiva para 

professores das zonas rurais”. Ademais, ainda se encontra professores leigos nas 

escolas do campo, com pouca formação, e outros professores, mesmo com 

formação, são professores temporários, contratados para suprir a falta de 

professores efetivos, assim, não há um vínculo deste docente com a escola do 

campo. 

Essas questões indicam que mesmo com toda a discussão e propostas de 

Educação do Campo, também se observa muitos problemas que devem ser 

superados a partir de políticas públicas e atitudes que garantam a educação para 

esses sujeitos. 

O Parecer CNE/CEB 36/2001 e a Resolução CNE/CEB 1/2002 que trazem 

as diretrizes operacionais para a educação básica nas escolas do campo, 

considerada uma grande conquista para o desenvolvimento da Educação no 

Campo, preocupa-se em garantir a oferta da Educação Infantil, Ensino Fundamental, 

Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos, Educação Indígena, Educação 

Especial, Educação Profissional de nível técnico e Formação de Professores em 

nível médio na modalidade normal, com vistas a atender a demanda social e 

concretizar o processo de luta pela Educação do Campo. As diretrizes estabelecem 

as normas e as condições para o funcionamento das escolas do campo de forma a 

assegurar direitos como: acesso, qualidade e valorização da cultura e da identidade 

dos sujeitos coletivos. O art. 5º traz o seguinte: 

As propostas pedagógicas das escolas do campo, respeitadas as 
diferenças e o direito à igualdade e cumprindo imediata e plenamente o 
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estabelecido nos arts. 23, 26 e 28 da Lei nº 9.394, de 1996, contemplarão a 
diversidade do campo em todos os seus aspectos: sociais, culturais, 
políticos, econômicos, de gênero, geração e etnia.  

 

Estas diretrizes apontam para uma nova forma de se conceber a escola do 

campo, como diz Antunes-Rocha (2009, p. 43), as diretrizes “inovam em diferentes 

artigos sobre a organização da escola, trato com o conhecimento e com a prática 

pedagógica”. As especificidades do campo demandam uma estrutura diferenciada, a 

organização do trabalho pedagógico deve contemplar todas as atividades, desde as 

desenvolvidas na escola quanto as atividades que envolvem a comunidade, a 

organização do currículo, bem como a organização dos tempos pedagógicos devem 

ser condizentes com a realidade campesina. O art. 7º trata da flexibilização e da 

organização do calendário escolar que deve atender os períodos de safra, já que a 

evasão escolar no campo é certa, pois, os alunos filhos dos pequenos agricultores, 

deixam a escola para ajudar no plantio e na colheita da safra. Para atender essas 

necessidades, as diretrizes vêm como uma garantia de que o ensino no campo pode 

acontecer em “espaços pedagógicos e tempos diferenciados de aprendizagem” 

Antunes-Rocha (2009, p.43).   

É pertinente o trabalho realizado por Mendes (2009)14, que discute o 

entendimento dos professores que atuam nas escolas do campo sobre suas 

especificidades e a  partir da relação com as Diretrizes Estaduais da Educação do 

Campo do Paraná. Mendes (2009) aponta como principais elementos para a 

compreensão das especificidades do campo a estrutura e organização do trabalho 

de ensino nas escolas do campo, as finalidades do trabalho de ensino e as 

                                                           
14 MENDES, Marciane Maria. A Escola do Campo e Seu Significado: o ponto de vista de 

professores e professoras da rede estadual de educação do Paraná. 2009. 159 f. Dissertação 

(Mestrado em Educação) Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2009.  
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características dos sujeitos do campo. Podemos perceber a partir dos diversos 

trabalhos realizados que a Educação do Campo requer um tratamento diferenciado, 

o modelo de escola urbana não compreende as necessidades demandadas pelas 

populações do campo. Um modelo novo de educação para o povo do campo sugere 

mudanças substanciais que vão da organização do trabalho pedagógico, em todos 

os seus segmentos à pratica educativa, para a efetivação dessas propostas 

inovadoras Antunes-Rocha diz: 

Para implementar esse modelo de escola do campo na sua especificidade 
e por um novo trato no conhecimento e na organização do trabalho 
pedagógico, as diretrizes apostam nos processos de formação de 
profissionais qualificados, capazes tanto de entender as demandas 
apresentadas quanto de lhes proporcionar os meios necessários à 
implementação (2009, p.43). 

 

É por essa necessidade de profissionais devidamente qualificados que 

começa a se discutir os cursos de formação específica para os educadores das 

escolas do campo, a Pedagogia da Terra, Pedagogia para Educadores do Campo e, 

atualmente, as Licenciaturas do Campo. Ghedini (2007)15, dedicou-se ao estudo da 

primeira turma de Pedagogia da Terra Via Campesina no Brasil, sobre a Pedagogia 

para Educadores do Campo, o primeiro curso oferecido no estado do Paraná, 

Zancanella (2007) abordou o tema Desafios da Formação dos Educadores e Santos 

(2010) que discutiu as Práticas de Memória, Narrativas da História: representações 

de alunos do Curso de Pedagogia para Educadores do Campo (Unioeste) sobre o 

ensino de História. 

                                                           
15

 GHEDINI, Cecília Maria. A Formação de Educadores no Espaço dos Movimentos Sociais do 
Campo: Um Estudo a Partir da Primeira Turma de Pedagogia da Terra da Via Campesina/Brasil. 
2007, 159 f. Dissertação (Mestrado em Educação) Universidade Federal do Paraná, 2007.  
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As Licenciaturas em Educação do Campo, são cursos mais recentes e 

encontram-se em pleno debate.  Antunes-Rocha (2009) chama a atenção para a 

necessidade de profissionais qualificados para atuarem nas séries finais do Ensino 

Fundamental e no Ensino Médio das escolas do campo, sendo que para as séries 

iniciais os cursos de Pedagogia da Terra e para Educadores do Campo já estavam 

atendendo. Então, emerge a discussão sobre a superação do modelo de formação 

existente e a possibilidade de cursos estruturados a partir das áreas de 

conhecimento e uma formação ampla a partir das Licenciaturas em Educação do 

Campo. 

[...] a demanda de formação do Docente Multidisciplinar exige um repensar 

do modelo de formação presente nas Universidades brasileiras, centrado 

em licenciaturas disciplinares. As licenciaturas, baseadas num modelo de 

especialização, não permitem que esse educador seja capaz de intervir 

globalmente no processo de formação dos seus alunos. Por outro lado, o 

curso de Pedagogia não prepara o educador para coordenar o processo de 

formação nos últimos anos do ensino fundamental e no ensino médio 

(ANTUNES-ROCHA, 2009, p. 41). 

 

 A partir das pesquisas e estudos acadêmicos vamos nos aproximando das 

discussões acerca da formação de professores para as escolas do campo e 

conhecendo as diversas formas e possibilidades de superação dos modelos 

tradicionais que temos visto nas instituições de ensino. Porém, não podemos deixar 

de dizer que essas propostas novas são desafios, são cursos que só são 

autorizados após muitas discussões entre movimentos sociais, governo e 

Universidades. 

 No quarto capítulo apresentaremos o Curso de Pedagogia para Educadores 

do Campo, a primeira experiência realizada no Estado do Paraná, fruto da ação 
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empreendida pelos Movimentos Sociais e pela Universidade Estadual do Oeste do 

Paraná – Unioeste.  

 

 



5 O CURSO DE PEDAGOGIA PARA EDUCADORES DO CAMPO: A PRIMEIRA 

EXPERIÊNCIA DO ESTADO DO PARANÁ 

 Na primeira década do século XXI, quando a Educação do Campo já estava 

em forte debate no Estado do Paraná, as universidades e movimentos sociais do 

campo se articulavam na intenção de desenvolver propostas de um curso que 

compreendesse os saberes necessários à docência.  

 A conjuntura política do país, naquele momento, se caracterizava pela 

eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2003, representante dos 

trabalhadores, permitiu o diálogo com os movimentos sociais que culminou na 

criação da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e 

Inclusão – SECADI16, a partir de então a Educação do Campo ganha espaço na 

agenda política como afirma Arroyo (2007, p. 164) “Ao longo das últimas décadas, 

os movimentos sociais do campo aprenderam a ocupar a terra, assim como ocupar 

os espaços políticos”. 

 No Estado do Paraná a gestão democrática instaurada pelo governo de 

Roberto Requião (2003 a 2010), aberta ao debate com os movimentos sociais, criou 

a Coordenação Estadual da Educação do Campo, como instância mediadora na 

discussão entre o estado, universidades e os sujeitos militantes dos movimentos 

sociais do campo, resultou em parcerias que fortaleceram as lutas e a 

                                                           
16 A Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (Secadi), criada em 

julho de 2004, é a secretaria mais nova do Ministério da Educação. Nela estão reunidos temas como 

alfabetização e educação de jovens e adultos, educação do campo, educação ambiental, educação 

em direitos humanos, educação escolar indígena, e diversidade étnico-racial, temas antes 

distribuídos em outras secretarias. O objetivo da Secadi é contribuir para a redução das 

desigualdades educacionais por meio da participação de todos os cidadãos em políticas públicas que 

assegurem a ampliação do acesso à educação. 

(http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=290&Itemid=816 ). 

 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=290&Itemid=816
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materialização de programas que intensificaram a oferta de cursos de formação 

específica para educadores do campo. 

 Havia demandas de cursos que atendessem principalmente as 

especificidades dos camponeses, cursos para formar professores para atuarem nas 

escolas localizadas nos Acampamentos e Assentamentos do MST, e também 

escolas localizadas na zona rural.  

 Uma formação específica para professores das escolas do campo era 

demandada pelos movimentos sociais do campo, pois, como escrevem Damasceno; 

Beserra (2004, p. 83) “na condição de sujeitos que pensam a sua história, os 

camponeses têm consciência de que escola querem, dos conteúdos intelectuais e 

morais que ela deve produzir”. As autoras apontam a necessidade da transformação 

da escola do/no campo, pois da forma como foram organizadas, seguindo o modelo 

da escola urbana, não contemplam a realidade vivida pelos camponeses.  

 Foi no calor destas discussões que um grupo de professores e técnicos 

administrativos da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Unioeste, de acordo 

com Almeida e Antônio (2008, p. 22) “[...] se compromete com os movimentos 

sociais do campo, acolhendo a ideia de um projeto de formação de educadores [...]”, 

ainda os autores, enfatizam a importância de se discutir o papel e o compromisso 

social da Universidade pública, considerando que é obrigação do Estado a formação 

e a qualificação dos educadores.  

A professora D, que participou das discussões relata: 

No longo processo de greve, no período de 2001 a 2002, com duração de 
seis meses mais precisamente, das Universidades Estaduais do Estado do 
Paraná ,entre elas; Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), 
Universidade Estadual de Londrina (UEL), Universidade Estadual de 
Maringá (UEM), organizou-se um grupo de professores da Universidade 
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Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste),(que é composta de cinco campi, 
situados respectivamente nas cidades de: Foz do Iguaçu, Marechal Candido 
Rondon, Toledo, Francisco Beltrão e Cascavel, onde também se situa a 
reitoria), para discutir o papel e o compromisso social da universidade na 
região Oeste e Sudoeste do Paraná. Para tanto, partiu da realização de 
levantamento dos projetos de pesquisa e extensão em andamento, em seus 
vários campi e que trouxessem no seu bojo a preocupação com 
movimentos sociais populares. 

No âmbito deste movimento interno na Unioeste foi realizada uma reunião 

em março de 2002, para a qual foram convidadas as entidades que tiveram 

participação ativa na greve, com o objetivo de organizar o Fórum de Luta 

em Prol da Unioeste. Neste encontro chegou-se ao indicativo de 

aproximação do movimento dos trabalhadores da referida universidade com 

o movimento da sociedade civil organizada na busca da efetivação de 

ações que atingissem os objetivos delineados. 

Uma das primeiras ações dessa parceria, tendo como parâmetro as 

análises realizadas dos projetos de pesquisa e de extensão, foi à 

elaboração do Seminário para discutir a “Questão Agrária”. O Seminário “A 

Questão Agrária” realizou-se em 02 de agosto de 2002, no campus de 

Francisco Beltrão e contou com a presença de representantes dos vários 

campi da Unioeste e de setores organizados dos movimentos sociais entre 

eles: Comissão Regional dos Atingidos por Barragens do Rio Iguaçu 

(CRABI), Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e da 

Associação de Estudos, Orientação e Assistência Rural (ASSESOAR), da 

APP-Sindicato, do Sindicato dos Engenheiros do Estado do Paraná 

(SENGE) e do Centro Acadêmico de Pedagogia do Campus de Cascavel. 

No encerramento do seminário referido firmou-se o compromisso entre as 

entidades envolvidas com a tarefa primordial a elaboração do projeto para a 

formação de educadores do campo na Unioeste. 

Várias reuniões a partir desse encaminhamento foram desencadeadas com 

o objetivo de materializar a proposta. Fundamentado nesses pressupostos, 

um grupo de professores da Unioeste e representantes de diversas 

organizações populares, construiu e está concretizando a proposta do 

Curso de Pedagogia para Educadores do Campo (PROFESSORA D). 

 

 Daqui por diante será descrita a implementação do referido curso de acordo 

com o seu Projeto Pedagógico17. 

 A ideia de um curso para formação de professores do campo surgiu na II 

Conferência Estadual por uma Educação Básica do Campo, que aconteceu em 

                                                           
17 O Projeto Pedagógico do curso é o documento que ajudou a construir as evidências e argumentos 
para essa discussão, portanto, em alguns momentos, o texto do documento foi transcrito para não se 
perder o foco da análise. 
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novembro de 2000, no município de Porto Barreiro-PR. Juntamente com as 

entidades que participaram da “Articulação Paranaense por Uma Educação do 

Campo” a Unioeste discutia propostas para a formação de educadores do campo, 

considerando que a implementação das Escolas Itinerantes no Estado do Paraná 

demandava mais professores qualificados para atender os povos do campo. 

 Porém, somente em agosto de 2002, no Seminário “A Questão Agrária”, com 

a presença de representantes de vários Campi e de setores organizados dos 

movimentos sociais que se indicou a tarefa de elaboração de um projeto para a 

formação de educadores do campo. A partir daí o projeto contou com a participação 

e colaboração de professores e representantes de vários Campi e representantes de 

entidades como: Comissão Regional dos Atingidos por Barragens do Rio Iguaçu – 

CRABI, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST, Associação de 

Estudos, Orientação e Assistência Rural – ASSESOAR, do Sindicato dos 

trabalhadores em Educação Pública do Paraná - APP-Sindicato, do Sindicato dos 

engenheiros - SENGE e do Centro Acadêmico de Pedagogia do Campus de 

Cascavel, além da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão que também foi 

parceira na construção deste projeto. 

Como posto no Projeto Pedagógico, o curso foi implantado em regime 

especial: turma única, com carga horária de 2.800 horas-aula, o tempo de 

integralização de 4 anos e oferta de 50 vagas. 

 Os estudantes ingressaram por meio de vestibular especial, que de acordo 

com Almeida e Antônio (2008, p.24), foi organizado com provas escritas nas áreas 

de conhecimento: Português, História, Geografia, Matemática, Física e Química, 

redação na forma de memorial descritivo e língua espanhola. Era requisito 
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obrigatório para inscrição, a comprovação de vínculo com a Educação do Campo e 

com os movimentos sociais. 

 Dessa forma, o curso foi autorizado pelo decreto Estadual de autorização 

nº3315, de 07/07/2004 e as aulas iniciaram no mês de agosto de 2004. Das 50 

vagas oferecidas, 47 alunos iniciaram e 33 alunos concluíram o curso. 

 No início do curso, as aulas foram realizadas nas dependências da 

ASSESOAR, devido à falta de sala de aula no Campus. Pelo processo nº 853/2006, 

Protocolo nº 8.761.464-6, Parecer nº 331/06 o Conselho Estadual de Educação do 

Paraná – CEE reconheceu o Curso de Pedagogia para Educadores do Campo. 

 

5.1 O CURSO E SUA ORGANIZAÇÃO POLÍTICO - PEDAGÓGICA  

 O curso tinha como objetivo formar professores para os anos iniciais do 

ensino fundamental e para Educação de jovens e Adultos, oferecendo uma 

formação de qualidade, com regime presencial a partir da Pedagogia da Alternância 

onde as aulas são ministradas em período integral no período das férias – janeiro, 

fevereiro e julho. 

A proposta do curso era atender estudantes de todo Paraná, principalmente 

estudantes de assentamentos e acampamentos e das comunidades da agricultura 

familiar das regiões Sudeste, Oeste e Centro-Oeste, perfazendo cerca de sessenta 

assentamentos e comunidades rurais, envolvendo municípios em que a demanda é 

maior. Os municípios e assentamentos a serem abrangidos estão listados no anexo 

I. 

De acordo com o Projeto Pedagógico, o Curso de Pedagogia para 
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Educadores do Campo da Universidade Estadual do Oeste do Paraná tinha como 

objetivo habilitar em nível superior, educadores com competência técnica e 

compromisso político para atuar na docência dos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental, Educação Infantil e na Educação de Jovens e Adultos, nos 

Assentamentos de Reforma Agrária, nas comunidades de resistência e outros 

espaços de atuação dos Movimentos Sociais do Campo. Pretendia também, 

desenvolver habilidades e competências capacitando os educandos para elaborar 

projetos educativos, planejar o ensino, desenvolver atividades de apoio aos 

educandos, conceber e efetivar propostas pedagógicas apropriadas aos sujeitos do 

campo. Quanto ao corpo docente, foi constituído por professores dos vários cursos 

da Unioeste e alguns convidados de outras instituições. (Anexo II) 

 A proposta pedagógica traz como base e princípios a própria realidade dos 

sujeitos, caracterizando as concepções do humanismo histórico, segundo Almeida; 

Antônio (2008, p. 26) “O eixo teórico básico na apreensão e interpretação da 

realidade é a concepção do materialismo histórico dialético de orientação marxista”. 

O curso tem um currículo comum aos cursos de Pedagogia, com uma Formação 

Geral obrigatória, uma Formação Diferenciada e uma Formação Independente, 

estas últimas construídas a partir das necessidades apresentadas pelos 

Movimentos, articulando conhecimento e ação transformadora. Os planos de Curso 

de todas as disciplinas foram organizados a partir das necessidades teórico-

metodológicas à formação do pedagogo, no que tange aos conhecimentos da 

Educação, como também construindo relações com a realidade social do campo 

(Quadro curricular – anexo III). 
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Identificamos no Projeto Pedagógico sete disciplinas específicas que 

abordam os principais temas para a educação do campo. Dispomos na tabela 

abaixo as disciplinas e suas ementas. 

 Analisamos as ementas das disciplinas direcionadas ao debate sobre a 

realidade do campo. 

QUADRO 2 - EMENTAS DAS DISCIPLINAS ESPECÍFICAS DO CURSO 

DISCIPLINA  EMENTA:   

MOVIMENTOS 

SOCIAIS E O CAMPO 

 

Conhecer a história dos principais movimentos sociais do campo 

ocorridos no Brasil, suas formas peculiares de organização e 

manifestação e as condições estruturais às quais se ligam o surgimento 

e a ocorrência desses movimentos. 

 

EDUCAÇÃO 

POPULAR 

Compreender a emergência e trajetória da concepção de educação 

popular, sua proposta político pedagógica, diversidade e métodos. 

Estudo da cultura popular oral. 

 

SOCIOLOGIA RURAL 

 

Sociologia: perspectivas teóricas e metodológicas. A especificidade da 

Sociologia Rural. Estrutura fundiária e relações de trabalho no campo. A 

questão agrária no Brasil. Cultura e sociedade no meio rural brasileiro. 

Agricultura familiar, desenvolvimento e sustentabilidade. Agricultura 

familiar, juventude no meio rural e relações de gênero. Política e 

cidadania no campo. 

 

ALFABETIZAÇÃO DE Análise das concepções e práticas de alfabetização de jovens e adultos 
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JOVENS E ADULTOS 

 

presentes nos movimentos sociais do campo. Desenvolvimento de 

metodologias de alfabetização a partir das experiências da educação 

popular. Análise dos pressupostos linguísticos, sócio-culturais e 

metodológicos do processo de aquisição e desenvolvimento da língua 

escrita, frente às necessidades, potencialidades, e possibilidades de 

alfabetização de jovens e adultos do campo.  

 

TEORIAS E 

PRÁTICAS DA 

EDUCAÇÃO DE 

JOVENS E 

ADULTOS 

Enfoque do desenvolvimento humano na juventude e idade adulta, 

compreendendo aspectos históricos, sociais, psicológicos e 

antropológicos e a ação do educador, considerando o contexto sócio-

cultural. Desenvolvimento da prática educativa, considerando os 

pressupostos teórico-metodológicos da educação de jovens e adultos. 

 

A QUESTÃO 

AGRÁRIA E O 

CAPITALISMO 

A gênese da expansão do capitalismo no campo reprodução de relações 

não-capitalistas. A formação do campesinato: diferenciação, 

subordinação e resistência. A sujeição do trabalho e da renda da terra ao 

capital. As implicações sociais da modernização da agricultura e 

desenvolvimento das forças produtivas. A agricultura no contexto 

macroeconômico e mundialização da economia capitalista. Luta e 

resistência popular no campo: luta pela terra e pela reforma agrária. 

 

EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL 

Princípios da educação ambiental. Discussão das questões ambientais e 

o conceito de natureza. Educação ambiental clássica e as novas 

categorias interpretativas. Projetos em educação ambiental: princípios, 

análise e elaboração. 

 

Fonte: Unioeste, Projeto Político Pedagógico, 2004. 
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Verificando estas disciplinas da área de formação específica, podemos 

observar que o curso em seu currículo abrange questões muito pertinentes e 

importantes aos futuros educadores do campo.  

 O conhecimento sobre Movimentos Sociais e o Campo é imprescindível para 

que os educandos se reconheçam, historicamente, como sujeitos coletivos. A 

Sociologia Rural que discute a questão agrária no Brasil, cultura e sociedade no 

meio rural e o papel dos jovens na comunidade e relações de gênero, são assuntos 

que despertam nos educandos o interesse, pois eles visualizam o seu meio e têm a 

oportunidade de refletir sobre a sua condição enquanto cidadão. 

Quanto ao currículo, considera-se  o princípio de que a terra, o trabalho  e as 

relações sociais, são o elementos que devem balizar o desenvolvimento dos 

conteúdos curriculares, articulados aos diferentes tempos educativos. A organização 

curricular do curso está estruturada em períodos anuais, organizados em dois 

tempos educativos distintos o tempo escola e o tempo comunidade em regime de 

alternância.  

Segundo Arroyo,  

Nas trajetórias escolares de muitos(as) vimos como são frustrantes as 
vivências da escola, são dramáticas as tentativas de articular tempos 
humanos e tempos escolares. A lógica da escola não coincide com a lógica 
da sobrevivência a qualquer custo. Vimos os depoimentos de adolescentes 
e jovens populares que se debatem com ter que escolher entre os tempos 
do sobreviver e os tempos da escola. A maioria perde essa tensa batalha, 
abandona o estudo não por sua vontade, não por não reconhecer o seu 
valor, mas apenas para sobreviver (2004, p. 191). 

 

 A estrutura do curso, articulação de diferentes tempos educativos, é 
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justamente na tentativa de superar os problemas apontados pelo autor. 

 

5.1.1 Pedagogia da Alternância: uma alternativa em tela 

 

Pensar sobre a concepção da Pedagogia da Alternância nos remete a 

pensar numa alternativa, numa possibilidade de estudos para os camponeses que 

envolvidos nos afazeres cotidianos, distância, etc., são impedidos de frequentarem 

um curso superior. Ghedini explica, 

Nos MSPdoC a alternância é entendida como a melhor forma de organizar 
a escola e os cursos principalmente por garantir o estudo dos camponeses 
sem retirá-los de seu lugar de origem, de seu trabalho e inserção social, 
aprofundar a relação e inserção nos Movimentos possibilitando também 
uma maior qualificação e aprofundamento através dos estudos e vivências 
realizados numa relação de tempos educativos, tendo como tempos 
maiores o Tempo Escola e Tempo Comunidade (2007,p.111). 

 

A Pedagogia da Alternância é tema de estudo de alguns pesquisadores18 

Sandri (2004), Gnoatto (2000; 2006) Silva (2007; 2008), autores que escolhemos 

para dialogar e fundamentar a nossa discussão. 

 Trata-se de uma metodologia educacional organizada em dois tempos de 

aprendizagem distintos. No tempo escola os alunos ficam alojados em regime de 

semi-internato, e no tempo família/comunidade os alunos permanecem nas suas 

comunidades desenvolvendo os aprendizados do tempo escola. Esta metodologia 

                                                           
18

 Terezinha Sandri em sua dissertação de Mestrado em 2004 discutiu a Pedagogia da alternância e 

desenvolvimento rural: um estudo sobre a Casa Familiar Rural de Reserva. 
Almir Antônio Gnoatto, também em sua dissertação de Mestrado desenvolveu um estudo sobre A 
Casa Familiar Rural e a Pedagogia da Alternância. 
Lourdes Helena da Silva tem-se dedicado ao estudo da temática Pedagogia da Alternância, alguns de 
seus estudos como Formação em Alternância e Desenvolvimento Rural no Brasil: as contribuições 
das escolas famílias agrícola e Educação do Campo e Pedagogia da Alternância: A experiência 
brasileira, dentre outros. 
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tem como objetivo alternar os momentos de aprendizado teórico/prático na escola 

com os momentos de prática na comunidade.  

A Pedagogia da Alternância é uma experiência pedagógica que teve sua 

origem no Sudoeste da França em 1935, para atender as necessidades 

específicas dos jovens agricultores. Consiste em os alunos ficarem parte do 

tempo na escola, em regime de semi-internato, e parte do tempo em casa, 

alternando momentos de aprendizado teórico/prático na escola e momentos 

práticos na comunidade (SANDRI, 2004, p. 80). 

 

Observamos que a relação teoria e prática, a práxis, é manifestada nesta 

metodologia de ensino, pois da a oportunidade para os alunos estabelecerem as  

relações  entre os conhecimentos construídos no tempo escola com a dinâmica do 

trabalho na comunidade onde estão inseridos. 

De acordo com Gnoatto,  

A gênese da proposta educacional, representada pelas Casas Familiares 
Rurais “Maison Familiale,” nasceu de uma necessidade que as famílias 
camponesas, residentes nas comunidades do interior da França, 
representadas por suas entidades (sindicais, igreja), tinham em começar a 
questionar a forma como era trabalhada a educação nas comunidades, com 
um ensino voltado exclusivamente para a vida urbana (2000, p. 68:69). 

 

Essa forma de organização da educação surge da necessidade de um 

sistema de ensino que vise a superação da precariedade do ensino oferecido aos 

sujeitos do campo.  

A Pedagogia da Alternância procura considerar a necessidade que os 

agricultores têm da mão de obra do jovem estudante na propriedade, por isso o 

regime de semi-internato por um período determinado, para o desenvolvimento do 

programa de formação escolar, e o período onde os jovens permanecem em suas 

famílias,realizando as atividades do Tempo Comunidade e auxiliando a família no 

trabalho agrícola da propriedade. Segundo Gnoatto (2000, p. 56), essa concepção e 
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modelo de ensino “se solidificou e está presente atualmente nos cinco continentes 

espalhados nos mais diversos países do globo terrestre”. 

 No Brasil, a forma negligente com que a educação no meio rural foi tratada, 

também busca através de alternativas como a Pedagogia da Alternância, uma forma 

de superar o modelo urbanocêntrico de educação e a precariedade do ensino. Silva 

(2007) apresenta alguns dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), discutidos por Bof (2006). 

Os dados do IBGE, sistematizados no trabalho intitulado Paronama da 

Educação do Campo (Bof, 2006), mostram que a escolaridade média da 

população de 15 anos ou mais que vive no meio rural brasileiro, de 3, 4 

anos, corresponde à quase metade da estimada para a população urbana, 

que é de 7,0 anos. Se os índices de analfabetismo do Brasil são bastante 

elevados, no meio rural esses indicadores são ainda mais preocupantes. 

Segundo o IBGE, 29,8% da população adulta – 15 anos ou mais - , que vive 

no meio rural é analfabeta, enquanto no meio urbano essa taxa é de 10,3%. 

É importante ressaltar que a taxa de analfabetismo aqui considerada não 

inclui os analfabetos funcionais, ou seja, aquela população com menos de 

quatro séries do ensino fundamental. Outros dados revelam, ainda, que no 

meio rural brasileiro 6% das crianças, de 7 a 14 anos, encontram-se fora 

dos bancos escolares; que apesar de 65,3% dos jovens, de 15 a 18 anos, 

estarem matriculados, 85% deles apresentam defasagem de idade-série, o 

que indica que eles ainda permanecem no ensino fundamental; que 

somente 2% dos jovens que moram no campo frequentam o ensino médio 

(SILVA, 2007, p. 106).  

 

 Os dados apresentados pela autora indicam que os sujeitos do campo foram 

desconsiderados no que diz respeito à educação. Segundo a mesma autora, esse 

cenário é resultante de um processo econômico, social, cultural e político que 

historicamente marcou o desenvolvimento da educação no país. A Pedagogia da 

Alternância também no Brasil é considerada uma metodologia alternativa para o 

acesso e permanência à educação de jovens que moram e trabalham no campo e 

necessitam de uma forma diferenciada de organização de ensino. 



94 

 

 

 De acordo com Silva (2007), a primeira experiência no Brasil de formação por 

alternância, aconteceu no final dos anos 60, no estado do Espírito Santo, com a 

denominação de Escolas Família Agrícola (EFAs). No anos 80, foram criadas as 

Casas Familiares Rurais (CFRs) no estado de Alagoas. “Atualmente existe em nossa 

sociedade, a presença de oito diferentes Centros de Formação por Alternância que, 

no conjunto, somam mais de 250 experiências educativas no território nacional” 

(SILVA, 2007, p. 107). 

Vimos que a proposta de ensino por alternância é uma proposição que se 

dispõe a atender as especificidades dos educandos oriundos do campo, assim, 

eles não precisaram abdicar dos seus trabalhos para poderem estudar.  

Dentro das experiências citadas por Silva (2007), insere-se a formação de 

educadores do campo, alguns cursos de Pedagogia da Terra e a Licenciatura em 

Educação do Campo. Esta proposta organizacional é interessante, visto que, os 

educandos matriculados nesses cursos precisam articular o seu trabalho nas 

escolas do campo com a sua formação. Dessa forma a Pedagogia da Alternância 

permite que os professores estudem na época de férias, e possam por em prática os 

saberes adquiridos na Universidade no período letivo normal nas escolas.   

A alternância, enquanto princípio pedagógico, mais que característica de 

sucessões repetidas de sequências, visa desenvolver na formação dos 

jovens situações em que o mundo escolar se posiciona em interação com o 

mundo que o rodeia. Buscando articular universos considerados opostos ou 

insuficiente interpenetrados (SILVA, 2007, p. 108). 

 

Os princípios da alternância segundo a autora implicam na articulação do 

processo de formação (tempo escola) e o processo de trabalho (tempo 

comunidade), pautado e assegurado pelos diferentes instrumentos pedagógicos da 

alternância, a saber: plano de estudos, socialização das atividades desenvolvidas na 
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comunidade, cadernos didáticos, estágios e acompanhamento dos jovens nas suas 

comunidades, entre outros. Esses instrumentos permitem a efetivação dos objetivos 

da proposta da alternância que é a formação integral dos jovens do campo, e a 

superação da fragmentação dos conhecimentos.  

No curso de Pedagogia para Educadores do Campo - Unioeste, a 

experiência da alternância foi importante, é o que relata a professora. 

Entendo que na Pedagogia da Alternância, reside a maior contribuição que 

os Movimentos Sociais do Campo deram para a universidade; mostraram 

que outro desenho de cursos superiores é possível, com isso revelaram que 

a prática a universidade pode ser mudada de modo a atender também 

outros trabalhadores. Por que não oferecer cursos superiores aos sábados, 

domingos, feriados? A exemplo dos cursos superiores para os integrantes 

do MST. (Professora D). 

 Compreendemos que a Pedagogia da Alternância está sendo construída no 

dia-a-dia dos cursos de formação de educadores do campo, uma proposta que vai 

se adequando a realidade dos sujeitos a fim de oportunizar o acesso e permanência 

na formação.  

 

5.1.2 Os desafios nos diferentes tempos educativos 

 Quando pensamos em tempos distintos de educação, pensamos em 

organização, pensamos na divisão dos tempos, na divisão do trabalho e na 

organização humana, conceitos discutidos por Thompson (1998), consideramos 

pertinente no momento. Primeiro a divisão do trabalho que começava com o clarear 

do dia e só se encerrava com o anoitecer. Durante muito tempo, antes da invenção 

dos relógios, os homens se orientavam pelo sol para definir quando trabalhar e 

quando descansar. Segundo Thompson (1998, p. 268) somente do século XIV em 

diante é que os relógios instalados nas igrejas e alguns relógios públicos nas 

cidades marcavam as horas.  
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[...] não só para todos os que morassem ao alcance do soar do sino 
pudessem ser com isso induzidos a repousar a uma hora conveniente da 
noite, e a levantar cedo de manhã para os trabalhos e deveres de suas 
várias profissões (horários geralmente observados e recompensados com 
economia e competência no trabalho) (Thompson, 1998, p. 269). 

 

 

Porém, o sol ainda era o mais usado para os homens saberem quando 

deveriam deitar-se e quando deveriam levantar-se para trabalhar, o que acontecia 

muito cedo, assim que o primeiro raio de sol se manifestasse. 

 Essa era uma forma de organização do trabalho e organização dos homens, 

para o desenvolvimento da sociedade. Thompson (1998) trata da concepção do uso 

do relógio para marcar o tempo de trabalho e da relação com o poder e dominação. 

No entanto, o autor faz uma distinção e pressupõe como referência o trabalho do 

camponês e do artesão independente. 

Toda a economia familiar do pequeno agricultor pode ser orientada pelas 
tarefas; mas em seu interior pode haver divisão de trabalho, alocação de 
papéis e a disciplina de uma relação de empregador – empregado entre o 
agricultor e seus filhos. Mesmo nesse caso, o tempo está começando a se 
transformar em dinheiro, o dinheiro do empregador. Assim que se contrata 
mão – de – obra real, é visível a transformação da orientação pelas tarefas 
no trabalho de horário marcado. É verdade que a regulação do tempo de 
trabalho pode ser feita independentemente de qualquer relógio – e, na 
verdade, precede a difusão desse mecanismo. (1998, p. 272). 

 

 

 

 Entendemos que o tempo marca a divisão de tarefas, a divisão do trabalho a 

fim de organizar a vida dos sujeitos. E assim a sociedade foi se organizando, com a 

chegada das fábricas a divisão de tarefas e a regulação do tempo ficou ainda mais 

intensa. O poder de quem controlava o trabalho e o tempo também era explícito. 

Thompson (1998, p. 304) complementa: 
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[...] a primeira geração de trabalhadores nas fábricas aprendeu com seus 
mestres a importância do tempo; a segunda geração formou os seus 
comitês em prol de menos tempo de trabalho no movimento pela jornada de 
dez horas; a terceira geração fez greves pelas horas extras ou pelo 
pagamento de um percentual adicional (1,5%) pelas horas trabalhadas fora 
do expediente. Eles tinham aceito as categorias de seus empregadores e 
aprendido a revidar os golpes dentro desses preceitos. Haviam aprendido 
muito bem a lição, a de que tempo é dinheiro. 

 

 

 

O autor caracteriza historicamente a divisão do trabalho em função da 

disciplina, tempo para atender ao capitalismo e enfatiza a luta histórica dos 

trabalhadores por melhores condições de trabalho e valorização profissional. 

Perrot (1988) escreve sobre as eras da disciplina industrial na França do 

século XIX, a autora diz que a sociedade industrial demanda uma nova ordem de 

regulação, devido as transformações econômicas e tecnológicas e aponta a fábrica, 

a escola, o exercito e a prisão como instituições que participam da elaboração 

dessas regulamentações.  

Consideramos importante o exposto, no sentido de compreendermos a 

necessidade da organização das atividades que realizamos ao longo da nossa vida.  

Na educação a divisão do tempo e do trabalho está presente nos currículos, 

na divisão ou fragmentação dos conhecimentos por disciplinas e/ou matérias, na 

atribuição de cargos e funções, e também na estruturação da escola para atender os 

diferentes níveis e modalidades de ensino.  

Essa divisão faz-se necessária diante da conjuntura atual, o que vamos 

considerar na organização do curso de Pedagogia para Educadores do Campo, na 

concepção de alternância é a metodologia estruturante da proposta que tem como 

objetivo superar, principalmente, a fragmentação do conhecimento que, muitas 
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vezes, é decorrente dessas divisões. 

O Tempo Escola (TE) é o período em que são realizadas as atividades 

teóricas e práticas no curso, esse tempo é subdividido em outros tempos educativos 

menores a saber:   

Tempo Formação: tempo diário da turma destinado à motivação das 
atividades do dia, conferência das presenças, informes e cultivo da mística 
das organizações dos movimentos sociais do campo, da classe 
trabalhadora, da educação do campo. Tempo aula: tempo diário destinado 
ao estudo dos componentes curriculares previstos no projeto do curso, 
conforme cronograma das aulas e incluindo momento de intervalo a 
combinar. Serão 8h diárias. Tempo Leitura/Estudo: tempo destinado à 
leitura individual e ou ao estudo em grupos conforme programação da 
etapa e ou da turma. Serão 2h, pelo menos, duas vezes por semana. 
Tempo Seminário: tempo destinado ao aprofundamento e ao debate de 
temas específicos, conforme programação da etapa. Tempo Organização: 
tempo destinado ao processo organizativo da turma, envolvendo tarefas de 
gestão do curso e tarefas delegadas pelas organizações de origem dos 
educandos. Serão 2h uma vez por semana, ou quando necessário.Tempo 
Trabalho: tempo destinado à execução de tarefas ou serviços necessários 
ao funcionamento do curso. Quantidade de tempo necessário à realização 
das tarefas.Tempo Reflexão Escrita: tempo de organização pessoal 
destinado ao registro, em caderno específico, de cada estudante, das 
vivências e reflexões sobre o dia-a-dia da turma e os aprendizados 
construídos na etapa (UNIOESTE, 2004, p. 13). 

 

Esta forma de organização, considerando cada um dos tempos, permite a 

formação dos sujeitos em várias dimensões, propicia o desenvolvimento de uma 

prática de organização coletiva e individual, seja no estudo e ou na divisão do 

trabalho.  

[...] o curso de Pedagogia para Educadores do Campo desenvolveu com 
intensidade uma proposta político-organizativa que fez, dos Tempos e 
Espaços Educativos, um instrumento capaz de contribuir no processo 
formativo, trabalhando a dimensão do coletivo (RABELO, Et. al. 2008, p. 
46). 
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De acordo com os relatos da Educadora A, a organização dos educandos no 

TE foi um grande desafio, pois era uma experiência nova, ninguém sabia ao certo 

como tinha que fazer. Os educandos organizaram-se em Núcleos de Base para a 

divisão das tarefas nos diferentes tempos, estes núcleos tinham um coordenador e 

uma coordenadora que orientavam as atividades a serem desenvolvidas. O Tempo 

Formação acontecia todos os dias antes da primeira aula, durante cinco a dez 

minutos, o núcleo responsável organizava a mística, que poderia ser desde uma 

dramatização, uma música, um poema, uma brincadeira, ou os hinos dos 

movimentos, relacionada ao tema da aula ou ao momento que viviam. O Tempo 

Aula era destinado ao estudo das disciplinas que compunham a grade curricular 

(anexo II). As aulas aconteciam diariamente no período da manhã (das 7h30min às 

12h) e no período da noite (das 20h às 22). Os núcleos organizavam o Tempo 

Trabalho de acordo com as necessidades identificadas pela turma, ao longo do dia 

os núcleos responsabilizavam-se por tarefas como: “lavar louças, limpar corredores 

e refeitório, lavar roupas e limpar os quartos (RABELO, et. al. 2008, p. 46). Todos os 

educandos realizavam as tarefas, entendidas por eles como atividades fundamentais 

para sua formação humana e auto-organização. Rabelo, et. al. (2008, p. 46) 

escreve: “A organização de diferentes Tempos Educativos no curso é, acima de 

tudo, um exercício de aprender a organizar o tempo pessoal e o tempo coletivo em 

vista das tarefas que temos e do bem estar de todos”.  

 Diariamente também acontecia o Tempo Leitura, duas horas destinadas ao 

estudo das disciplinas curriculares, este tempo era entendido como uma 

complementação do Tempo Aula.  

 O Tempo Seminário: momento de realização de estudos sobre temas 
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pertinentes à formação dos Educadores do Campo já planejados no programa do 

curso. 

 O Tempo Oficina: era um tempo semanal dedicado ao estudo de temas que a 

própria turma solicitava. Aqueles que queriam aprofundar seus conhecimentos ou 

que identificavam maiores dificuldades. 

O Tempo Comunidade (TC) é o período em que os educandos põem em 

prática, nas suas comunidades, tudo aquilo que discutiram no TE, bem como 

desenvolvem a pesquisa, articulando saberes, tornando significativa a sua prática 

educativa. Isso fica evidente na fala dos egressos: “Considero a Pedagogia da 

Alternância uma alternativa viável, pois possibilita conciliar a teoria no tempo escola 

e a prática no tempo comunidade bem como tempo para participar das atividades 

orgânicas do movimento” (Educador C). 

A organização curricular a partir dos diferentes tempos e espaços educativos 

contempla a concepção dos movimentos sociais de que a formação não está 

somente nas salas de aulas ou nas escolas, mas na dinâmica das relações sociais, 

como diz Caldart (2004, p.317) “trata-se de pensar no movimento social como 

princípio educativo [...]”. Trata-se de considerar como prática educativa todas as 

relações que se estabelecem no âmbito da comunidade, todas as práticas que se 

desenvolvem visando o bem da coletividade. Caldart (2004, p. 317-318) continua: 

“Olhar para o movimento social como sujeito pedagógico significa retornar uma vez 

mais à reflexão sobre a educação como formação humana e suas relações com a 

dinâmica social em que se insere”. O curso se dispõe a atender as demandas dos 

movimentos sociais do campo, a sua organização da forma como foi feita,  busca 

contemplar as necessidades que os sujeitos têm para poderem participar do curso 
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de forma efetiva e produzir conhecimentos, porém, vimos que no desenvolvimento 

do curso, outras necessidades foram geradas, dificuldades emergiram de situações 

vividas cotidianamente que apontam para um repensar sobre o curso. 

O princípio de alternância adotado no curso possibilita o vínculo entre os 

períodos dos diferentes tempos educativos, “O princípio da pedagogia da 

alternância, que vai articular as atividades do tempo escola com as atividades do 

tempo comunidade, viabilizando a ação-reflexão-ação do processo de formação 

continuada” (UNIOESTE, 2004, p.07). Segundo Rabelo, et. al. (2008), a relação dos 

tempos (TE/TC), consolidou-se através das diferentes atividades pedagógicas e 

políticas que buscavam materializar a práxis educativa, desafiando, na contribuição 

dos educandos o envolvimento e organicidade dos Movimentos Sociais Populares 

do Campo. 

Sabemos do nosso compromisso enquanto militantes lutadores, no entanto, 
durante o curso estamos representando nossas organizações e 
movimentos, onde a prioridade é aprofundar conhecimentos, aprimorando 
nosso ensino – aprendizagem, na linha da Educação Popular (RABELO, et. 
al. 2008, p. 51). 

 

  

 As atividades do Tempo Comunidade eram orientadas por um plano de 

trabalho19 pautado nos referenciais teóricos do curso.  

Os professores que atuaram no curso relataram suas primeiras experiências, 

a partir da organização dos tempos educativos,  

                                                           
19

 Ver anexo 5 da obra Vivência e Práticas Pedagógicas: sistematizando a turma Antônio Gramsci. 
RABELO,et. al. 2008, p. 223. 
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[...] foram muito profícuas, principalmente no que se refere à produção 
escrita dos educandos e à compreensão manifesta sobre a importância 
do conhecimento para as suas práticas educativas desenvolvidas nas 
escolas ou em outros espaços formativos (ALMEIDA e ANTÔNIO, 2008, 
p. 29). 

A capacidade de auto-organização dos alunos foi fundamental para que 

tudo saísse a contento. (Professora A). 

 

 Vimos que a experiência da Pedagogia da Alternância nos cursos superiores 

é recente e está em processo de entendimento e adequação de acordo com as 

necessidades e situações que se colocam cotidianamente. É um processo que 

demanda de organização individual e coletiva para que se alcance o seu objetivo 

maior, a práxis. 

 Os estudantes da primeira turma do Curso de Pedagogia para Educadores do 

Campo, Turma Antônio Gramsci, formaram-se no dia 23 de fevereiro de 2008, 

comprovando que mesmo com dificuldades e obstáculos que surgem no caminho, 

com determinação e perseverança os objetivos são alcançados.  

 Os professores deixam claro que todo o processo de elaboração, 

implementação e desenvolvimento do curso foi difícil, muitos conflitos e dificuldades 

foram enfrentados e agora o desafio é tornar o Curso de Pedagogia para 

Educadores do Campo como formação profissional no quadro permanente de cursos 

da Universidade. 

 [...] ainda hoje, os cursos superiores universitários oferecidos para a 

população do campo, constituem-se como programas, através de convênios 

com o Pronera, a luta segue-se no sentido de torná-los política pública [...] 

como se sabe, além disso, os erros, acertos, discussões 

provocadas/desencadeadas na implantação e andamento da primeira 

turma, tornaram-se subsídios para repensar a 2ª. Turma que recentemente 

iniciou o 2º. Ano de ingresso. Tudo nesse processo é novo, na e para a 

Universidade, portanto, as avaliações/reavaliações constituem como um dos 

eixos fundamentais para o seu prosseguimento (Professora D). 
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A segunda turma do Curso de Pedagogia para Educadores do Campo está 

em andamento no Campus Universitário de Cascavel e como relata a Professora D, 

o desafio para os sujeitos que discutem e defendem a Educação do Campo e a 

Formação dos Educadores do Campo é definitivamente efetivar os cursos existentes 

e ampliar a oferta visto que existe demanda. 

 A discussão aqui exposta visa referendar a análise que vem a seguir, a 

prática educativa dos egressos deste curso, que hoje, na escola do campo exercem 

uma profissão, a de educadores.  

 

 



6 A ESCOLA DO CAMPO COMO LOCAL DE CONSTRUÇÃO DA PRÁXIS EDUCATIVA 

 Os professores por meio da própria experiência, da formação inicial na 

universidade e nos diferentes processos formativos desenvolvem a prática educativa 

baseada nos pressupostos da concepção educacional que a orienta.  

 Na fala dos egressos constatamos uma concepção diferente dos demais 

pedagogos (as), 

Na expectativa de que o homem do campo tenha uma oportunidade daquilo 

que lhe foi usurpado. A cada novo dia é uma nova prática a ser adquirida, a 

gente só se faz gente através da prática, e o ser humano é o sujeito desta 

prática. (EDUCADOR B).   

 

Ele refere-se à prática educativa dos educadores do campo, que se constrói 

cotidianamente fundamentada pelo espírito de luta da classe trabalhadora e pelos 

princípios do movimento social que a permeia. 

A educação do campo parte de uma dimensão ampla que visa não somente a 

escola, mas, um processo educativo articulado às lutas sociais, uma prática 

educativa transformadora, como diz Faccio (2010, p. 06), “que parte do coletivo e da 

prática social” e de acordo com Verdério, 

[...] no contexto da luta por uma EdoC, identificam-se como processos 
formativos os elementos que se materializam com a atuação efetiva dos 
sujeitos no contexto da luta de classes e que delineiam a forma com que 
tais sujeitos se confrontam com as situações dadas e as alternativas que 
deste confronto decorrem no sentido da garantia de direitos, dentre eles a 
educação (2011, p. 138). 

 

 A concepção educacional que orienta a prática educativa nas escolas do 

campo é o método sócio – cultural de Paulo Freire, em “Pedagogia do Oprimido”, 

Freire discute a libertação do homem através de uma educação emancipatória e 

popular e escreve: 
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E é como seres transformadores e criadores que os homens, em suas 

permanentes relações com a realidade, produzem, não somente os bens 

materiais, as coisas sensíveis, os objetos, mas também as instituições 

sociais, suas ideias, suas concepções. Através de sua permanente ação 

transformadora da realidade objetiva, os homens simultaneamente, criam a 

história e se fazem seres históricos sociais (1987, p. 92). 

  

A prática educativa no contexto da educação do campo tem como princípio a 

prática social vinculada ao processo de ensino e aprendizagem e o trabalho. Para 

que haja realmente esta articulação, consideramos o que diz Pistrak (2002, p. 120), 

que os conteúdos não devem ser trabalhados de forma isolada, mas sim, articulados 

aos demais conhecimentos, levando o aluno a se encontrar no processo educativo. 

Na proposta de Educação do Campo, deve-se partir do concreto para o abstrato, 

levando em conta os saberes produzidos pelos próprios sujeitos seja no espaço 

escolar formal ou fora dele. Souza (2006) diz o seguinte: 

A proposta de Educação do Campo assenta-se na valorização dos tempos 

de aprendizagem (escolares, luta social, familiares); dos espaços da sala de 

aula, do assentamento e acampamento e da produção agrícola, além do 

espaço das relações sociais (estabelecidas entre os grupos coletivos, 

grupos de jovens produção etc.) e, centralmente, das relações sociais 

desenvolvidas nos diferentes tempos e espaços (2006, p.79). 

 

 Nesse sentido, compreendemos que a prática educativa deve considerar os 

diferentes elementos presentes no cotidiano da vida no campo e estabelecer 

relações entre teoria e prática efetivando dessa forma a práxis. Para esclarecer esse 

conceito dialogamos com Vázques (2007, p. 219), para ele “toda práxis é atividade, 

mas nem toda atividade é práxis”, somente articulando o saber teórico e a própria 

experiência é que os educadores poderão estabelecer um processo democrático na 

sua prática educativa. Vázquez (2007) aponta diferentes níveis de práxis para a 

compreensão da ação do homem na natureza. 
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Se a práxis é a ação do homem sobre a matéria e criação – através dela – 

de uma nova realidade, podemos falar de diferentes níveis de práxis de 

acordo com o grau de penetração da consciência do sujeito ativo no 

processo prático e com o grau de criação ou humanização da matéria 

transformada destacando no produto de sua atividade prática (p. 265). 

 

 Tomamos como referência no momento, o conceito do autor sobre a práxis 

criadora: 

Do ponto de vista da práxis humana, total, que se traduz definitivamente na 

produção ou autocriação do próprio homem, a práxis criadora é 

determinante, já que é justamente ela que lhe permite enfrentar novas 

situações. O homem é o ser que tem de estar inventando ou criando 

constantemente novas soluções. Uma vez encontrada uma solução, não 

lhe basta repetir ou imitar o resolvido; em primeiro lugar, porque ele mesmo 

cria novas necessidades que invalidam as soluções alcançadas, e, em 

segundo, porque a própria vida, com suas novas exigências, se encarrega 

de invalidá-las (VÁZQUEZ, 2007, p. 267). 

  

Então, entendemos que os sujeitos, ativos, criam por necessidade, o homem 

cria para adaptar-se a novas situações e satisfazer suas necessidades, os 

camponeses criam condições para sua sobrevivência no campo, condições estas 

com o intuito de superação do paradigma de que os sujeitos que moram no campo 

são atrasados, superação do estereótipo do caipira que habita o meio rural, 

superação das condições de vida, de trabalho e de modelos de produção, até então 

voltados aos interesses do capitalismo. Nesse sentido a educação é tida como a 

ferramenta principal nessa história de luta contra o preconceito e exclusão.  

Na escola do campo é visível a práxis criadora de Vázquez, a imagem 

abaixo explicita a vontade de lutar pela igualdade e liberdade, explicita também a 

importância do estudo para alcançar os objetivos coletivos que são: o direito a terra 

o direito a educação e a dignidade. 
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FOTOGRAFIA 4 – PAINEL DO REFEITÓRIO 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

Essa imagem ilustra um painel, no qual os educandos, através de figuras e 

palavras demonstram os seus sentimentos em relação a luta pelos seus direitos. 

No campo, a escola é considerada o local onde se sistematiza a produção do 

conhecimento, que através da organização curricular e dos tempos educativos se 

desenvolva o processo de ensino e aprendizagem baseados nos conhecimentos 

acumulados pela humanidade e relacionados à realidade. 

Martins (2008) concebe a escola do campo como um laboratório. 

A escola do campo é, por si, um “laboratório”, e a organização de tempos 

escolares que se insiram no processo cultural-produtivo dos sujeitos do 

campo, através do trabalho, do campo biológico ambiental, através do 

FONTE: Valdirene M. de Moraes, 26/08/2010 
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contato direto com a biodiversidade, é extremamente necessária e um 

instrumento útil para a construção de uma educação emancipatória que 

visa a uma formação omnilateral (p. 66). 

 A escola do campo, pelo espaço físico onde está localizada, propicia o 

contato direto dos educandos com elementos naturais, que, a partir de projetos 

educativos, podem ser desenvolvidos, como por exemplo, temas referentes à 

educação ambiental como a agroecologia e o desenvolvimento sustentável. De 

acordo com Martins, 

Os elementos constituintes da realidade e da vida camponesa necessitam 

ser inseridos na organização escolar também através dos currículos, ou 

seja, através da materialização científica de determinada área do saber, no 

caso, o campo e suas relações [...] o elemento articulador de todas essas 

atividades que vão demonstrar a vinculação entre comunidade e escola, 

projetos e currículo, realidade social e escola é o chamado Projeto Político 

Pedagógico – PPP da escola. O projeto, com todas as definições que lhe 

são próprias, é a materialização identitária da escola (2008, p. 67). 

 

 Nesse sentido o PPP deve contemplar as questões apontadas pelo autor, 

questões voltadas à realidade agrícola e às questões sociais. O desafio posto às 

escolas do campo nesse momento é a organização do trabalho pedagógico a partir 

de uma gestão democrática, em que todos os envolvidos no processo educativo 

participem da elaboração do PPP e o coloquem em prática. 

Souza (2006, p.86) escreve: “Os objetivos da escola teriam de ser diferentes 

e relacionados ao avanço da luta pela terra. Uma escola prática e com gestão 

participativa entre pais e professores. Ambos decidindo o que ensinar e para que 

ensinar”.  

É nesse contexto que se materializa a prática educativa na Educação do 

Campo, a partir de princípios que privilegiam a participação do coletivo na 

organização e gestão da escola, relacionando os conhecimentos produzidos no 
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âmbito dos movimentos sociais, considerando a vida no campo e os conteúdos 

científicos do currículo.  

6.1 A ESCOLA ITINERANTE ZUMBI DOS PALMARES: A ORGANIZAÇÃO DOS 

TEMPOS E ESPAÇOS EDUCATIVOS NA PRÁTICA EDUCATIVA DOS 

EGRESSOS. 

Neste momento consideramos importante lembrar que um dos motivos que 

nos levaram a escolher a Escola Itinerante Zumbi dos Palmares, foi estarem atuando 

nela dois egressos do curso de Pedagogia para Educadores do Campo. Quando nos 

referimos aos egressos, estamos nos referindo apenas a Educadora A e ao 

Educador B considerando os limites impostos pelo tempo para o desenvolvimento 

desta dissertação, que não daria conta de acompanhar o trabalho dos outros 

egressos que atuam em diversas escolas do campo em diferentes regiões do país 

ou desempenham funções em outros setores como: no Setor de Educação do MST, 

nos Movimentos Sociais do Campo e em Universidades como já foi dito antes, mas 

que contribuíram com este trabalho através das entrevistas. 

A Escola Itinerante Zumbi dos Palmares está localizada no Acampamento 1º 

de Agosto, Fazenda Cajati na BR 277 no município de Cascavel-PR. Atualmente a 

escola atende cento e vinte educandos, distribuídos na Educação Infantil, nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental, nos anos finais do Ensino Fundamental, no Ensino 

Médio e ações descentralizadas de Educação de Jovens e Adultos do Ensino 

Fundamental e Médio e Alfabetização. 

Conta com catorze professores, uma pedagoga e uma secretária da rede 

estadual de ensino e dezesseis educadores dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental e da Ciranda Infantil que são da rede municipal de ensino.  
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De acordo com o relato da coordenadora pedagógica, a Educadora A, as 

discussões são realizadas primeiramente pela coordenação e posteriormente junto 

ao coletivo de educadores e se necessário junto ao coletivo do acampamento. 

Todas as decisões importantes são tomadas no grupo, após discussão e 

ponderações sobre cada situação.  

Nossa comunicação se dá com o Setor de Educação do MST Regional 

Estadual, Escola Base – Colégio Estadual Iraci Salete Strozak, com o 

Núcleo Regional de Educação e mais internamente através de reunião e 

conversa com os pais e comunidade (Educadora A). 

 

Os professores da rede estadual são inscritos através do Processo de 

Seleção Simplificado (PSS), oferecido pelo Núcleo Regional de Educação, e 

observamos que há uma grande rotatividade desses professores, pois como não são 

professores efetivos, seus contratos são rescindidos ao término do ano letivo. Os 

educadores dos anos iniciais do Ensino Fundamental são os próprios militantes do 

Movimento dos Trabalhadores Sem Terra - MST acampados, formados em nível 

médio no Magistério ou estarem cursando Pedagogia em Educação do Campo ou 

Licenciatura em Educação do Campo, estes professores são avaliados pela 

coordenação da escola e pela direção do Acampamento. 

Durante o período que ficamos no Acampamento realizando entrevistas e 

observações, percebemos as dificuldades e desafios dos profissionais que 

trabalham na escola. Os professores que vem da cidade todos os dias, ficam a 

mercê das condições climáticas, pois quando chove, o acesso pela única estrada de 

terra fica impossível.  

A escola recebe recursos financeiros do Estado, os quais destinam-se à 

compra de materiais de consumo, materiais permanentes e complemento da 
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merenda. O complemento da merenda é produzido no próprio acampamento pelas 

famílias dos alunos. Conta a Educadora A, que alimentos como batata, feijão, milho 

verde, amendoim, entre outros, produzidos organicamente no Acampamento, são 

comprados pela escola. As mães dos alunos e eles próprios, ajudam na preparação 

desses alimentos que complementam a merenda escolar, proporcionando uma 

alimentação variada e saudável, bem como, valorizando a produção do 

Acampamento e auxiliando na renda familiar. 

A convivência no Acampamento nos permitiu observar uma gestão 

democrática e participativa pautada nos princípios do movimento social e na 

proposta de Educação do Campo. O Projeto Político Pedagógico - PPP e o 

Regimento foram elaborados no conjunto de educadores, coordenadores políticos e 

pedagógicos das Escolas Itinerantes do Estado juntamente com as Escolas Bases 

levando em conta o diagnóstico da realidade de cada local. No caso da Escola 

Itinerante Zumbi dos Palmares, o PPP e o Regimento é vinculado à Escola Base – 

Colégio Estadual Iraci Salete Strozak do Assentamento Marcos Freire no município 

de Rio Bonito do Iguaçu.  

Durante o processo de investigação, buscamos observar a relação  dos 

conhecimentos construídos no curso de Pedagogia para Educadores do Campo 

pelos egressos com o desenvolvimento das suas práticas educativas na escola. As 

entrevistas nos permitiram compreender a importância da formação para a ação. 

Alguns aspectos foram enfatizados pelos egressos, como: 

[...] o que mais contribuiu na minha formação foram as práticas de ensino, 
estágios e OCAP (Oficina de Capacitação Pedagógica) desenvolvidas 
coletivamente pelo coletivo da turma (Educador C). 

[...] Sinceramente foram os estágios durante o curso em Assentamento e 
Acampamento (Educador B). 
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É considerável a importância que os egressos dão à realização das 

atividades práticas, as oficinas e estágios, bem como as atividades de pesquisa 

realizadas no Tempo Comunidade são consideradas por eles um dos aspectos 

mais relevantes do curso, sem deixar de considerar, é claro, a importância dos 

conteúdos teóricos que embasam todas as atividades práticas. Vale destacar a 

importância do regime de alternância que propicia a interação dos conteúdos 

discutidos durante as aulas e aplicados na prática cotidiana na escola e sobre isso 

consideramos o seguinte depoimento: 

 

Quando iniciei o curso já estava acampado, lutando principalmente por um 

pedaço de terra, não tinha perspectiva e nem condições financeiras para 

fazer um curso superior normal, a Pedagogia da Alternância propiciou fazer 

o curso, contribuir na Escola Itinerante e permanecer acampado, no qual 

nesse momento estou deslocando para uma área de Assetamento e 

pretendo continuar trabalhando na Escola do Asssentamento (Educador C). 

 

 Santos (2010), que também estudou na primeira turma do Curso de 

Pedagogia para Educadores do Campo da Unioeste, analisando as disciplinas 

oferecidas no curso questiona: “Em que medida a introdução destas disciplinas 

representa uma abordagem diferenciada sobre as relações e os processos 

educativos no campo?” (SANTOS, 2010, p. 78).  

Concordamos com o autor quando o mesmo observa relações entre 

abordagem e conteúdos a serem trabalhados entre as disciplinas, o que é muito 

importante para que o estudante possa construir o seu conhecimento. Outro 

aspecto é não somente as disciplinas específicas, mas também as disciplinas que 

trazem os conhecimentos necessários à prática docente, que subsidiam o 
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desenvolvimento do tempo comunidade, quando então os alunos estarão aplicando 

os conhecimentos elaborados na Universidade.  

 A partir dos depoimentos dos egressos do curso, percebemos a sua 

preocupação com a sua própria prática e o interesse nas atividades que contemplam 

as diferentes áreas de conhecimento. 

A Educadora A, atua como coordenadora pedagógica da escola há três 

anos. No desenvolvimento das suas funções percebemos a preocupação em 

estabelecer uma gestão democrática, organizando espaços de reflexão e elaboração 

de propostas sobre a intencionalidade pedagógica da escola no âmbito da 

organicidade do ensino e da aprendizagem. Acompanha todo o processo 

pedagógico da escola, visando uma formação de caráter e valores de todos os 

sujeitos envolvidos na comunidade escolar tomando como referência os valores do 

MST.  

O Educador B, enfatiza a importância da participação da comunidade nas 

decisões da escola: “É justamente este o nosso trabalho como educador e 

educadora, em conjunto com a comunidade, o acampamento dentro da escola e vice 

versa”. 

A educadora A, toma para si a tarefa de organizar momentos para a 

discussão do planejamento e avaliação dos processos, dos espaços e dos tempos 

educativos na escola, e  orienta os educadores na implementação dos Ciclos de 

Formação Humana, considerado por ela como o maior desafio para escola neste 

momento. Ela conta que há um planejamento de ação pedagógica desenvolvido 

dentro das Diretrizes da Educação do Campo, elaborado pelo coletivo de 
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educadores e professores e diferentes Universidades, um planejamento que é 

implementado de acordo com cada realidade pelos coletivos locais. 

Na prática educativa desta educadora, visualizamos a prática social, a qual 

leva em conta o contexto onde está inserida, a proposta de uma educação 

desenvolvida para atender as especificidades daqueles sujeitos, que lutam pela 

educação concomitantemente a luta por um espaço onde possam produzir suas 

vidas com dignidade. A Educadora procura envolver todos os sujeitos para 

discussão e elaboração das atividades escolares, dividindo os trabalhos, distribuindo 

tarefas, organizando de forma que todos participem e tenham conhecimento das 

situações que se colocam no cotidiano da escola.   

Para nos ajudar a compreender o conceito de cotidiano buscamos em Heller 

(2004) que discute a cotidianidade.  

A vida cotidiana é a vida do homem inteiro; ou seja, o homem participa na 
vida cotidiana com todos os aspectos de sua individualidade, de sua 
personalidade. Nela colocam-se “em funcionamento” todos os seus 
sentidos, todas as suas capacidades intelectuais, suas habilidades 
manipulativas, seus sentimentos, paixões, ideias, ideologias (HELLER, 
2004, p. 17). 

 

Segundo Heller (2004), o homem já nasce inserido na vida cotidiana, sendo 

o homem compreendido, na cotidianidade, por inteiro, ou seja, é onde ele vive 

demonstrando seus sentimentos, seus costumes, suas ideias e ideologias, é onde 

ele pensa e age. O homem participa da cotidianidade em todos os aspectos, seja 

individualmente, seja coletivamente.  

Na realidade do Acampamento os homens têm no cotidiano da sua casa e 

família a singularidade individual, e no cotidiano do acampamento a ideologia 
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coletiva do movimento social, que reflete no cotidiano da escola através da prática 

social materializada por uma ideologia. 

Arroyo (2004) atenta para os conflitos dos tempos escolares instituídos 

historicamente, “O tempo de escola é tão conflitivo porque foi instituído faz séculos e 

terminou se cristalizando em calendários, níveis, séries, semestres e bimestres, 

rituais de transmissão, avaliação, reprovação e repetência” (2004, p. 192). No 

trabalho da Educadora A, observamos o empenho de articular os tempo cotidianos 

do acampamento com os conflituosos tempos escolares e principalmente em fazer 

que esses tempos escolares contemplem a ideologia coletiva dos sujeitos que ali 

produzem a sua existência. Compreender o cotidiano da escola implica em 

considerar, como diz Garcia (1999, p. 111), “[...] as suas características próprias, 

seus modos, seus ritmos e ritos, sua linguagem, seu imaginário, [...]” Trazemos as 

seguintes imagens para conhecermos algumas especificidades da Escola Itinerante 

Zumbi dos Palmares. 
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FOTOGRAFIA 5 – REFEITÓRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O refeitório é uma construção ampla, é utilizado para servir o lanche dos 

educandos e também é o local onde são realizadas as atividades recreativas no 

início das aulas. É no refeitório da escola que também são preparados e servidos os 

almoços e jantares em dias de comemorações no Acampamento. 

FONTE: Valdirene M. de Moraes, 26/04/2011 
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FOTOGRAFIA 6 – SALA DE AULA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Observamos que a escola tem características muito particulares, a infra-

estrutura é tão precária quanto os barracos onde educadores e educandos moram, 

porém, é notória a ideologia do MST ilustrada na parede dessa sala de aula. Não 

somente através das gravuras, mas na rotina escolar os princípios do movimento 

são explícitos quando ao soar do sino que avisa o início das atividades escolares, 

educadores, educandos e até alguns pais se encontram no refeitório para o tempo 

formatura/mística, atividade organizada pelas turmas, juntamente, com seus 

educadores. Cantam o hino do dia (cada dia da semana canta-se um hino), fazem 

uma brincadeira dirigida e dão o grito de ordem: “barraco de lona, piso de chão, as 

armas dos Sem Terra é a foice e o facão”. 

FONTE: Valdirene M. de Moraes, 26/04/2011 
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 Essas são as características, ritos, linguagem e ideologia da escola, que 

compreendem o cotidiano da referida escola, são elementos considerados para a 

organização do trabalho pedagógico e encaminhamento das atividades escolares. 

Os tempos e espaços educativos são organizados de acordo com as 

necessidades da escola. O calendário letivo, mesmo obedecendo ao calendário 

letivo da rede estadual de ensino, é flexível e modifica-se no que se refere a datas 

comemorativas e recessos, explica a Educadora A:  

Datas como 21 de abril que comemora-se o dia de Tiradentes, temos aula 

normalmente, preferimos considerar feriado o dia 21 de outubro quando 

lembramos a morte de um militante do MST, assim como o sete de 

setembro que não significa liberdade para nós. 

 

 Percebemos a importância dos princípios do movimento social na prática 

educativa, na verdade, vimos que o espírito de luta é inerente no cotidiano do 

Acampamento e da escola. 

 A organização dos tempos educativos segue a rotina escolar, consideramos o 

estudo de Garcia (1999) baseada em Heller (1991) que trata da divisão do tempo na 

escola: 

A análise das formas como se distribui e organiza o tempo na escola de 

hoje torna-se mais fecunda quando se buscam compreender também suas 

raízes. Que relações a temporalidade escolar guarda com a evolução da 

noção geral de tempo? Em que momento se estabelece a seriação, o ritmo, 

a sucessão de atividade, a rotina, elementos temporais que marcam a 

cultura da escola e que são encontrados nas mais diferentes salas de aula? 

(GARCIA, 1999, p. 115) 

 

 Uma rotina escolar é construída a partir do objetivo de superar a 

fragmentação dos conhecimentos com o cuidado de não engessar atividades em 

determinados períodos de tempo é o que temos visto na Escola Itinerante Zumbi dos 
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Palmares. A organização através dos Ciclos de Formação Humana, que de acordo 

com o caderno Ciclo de Formação Humana na Escola, fundamenta-se no processo 

de desenvolvimento humano e temporalidade. Busca a partir da prática educativa 

prever e interferir no desenvolvimento do trabalho pedagógico e romper com o 

modelo seriado e fragmentado que até então orientava a organização dos tempos e 

espaços educativos na escola.  

 A fim de darmos um sentido real a essas informações, passamos a descrever 

os dias que passamos no Acampamento acompanhando o trabalho da Educadora A. 

 Em conversa com a Educadora A, ela falou da preocupação por parte da 

equipe pedagógica com o comportamento dos jovens do Ensino Médio, pois eles 

não demonstravam envolvimento e interesse pela escola, sentiam-se abandonados 

e desvalorizados. Então surgiu a ideia, na semana de 20 a 25 de outubro de 2010 

aconteceria a Avaliação Institucional das Escolas Itinerantes. A equipe pedagógica 

resolveu convidar os educandos do Ensino Médio para participarem da avaliação, 

para que eles entendessem que não estavam abandonados. Para que eles 

conhecessem as discussões que são realizadas a fim de fortalecer as Escolas 

Itinerantes e despertar nesses jovens o interesse pela sua escola de modo que a 

valorizassem e se envolvessem. 

 O resultado foi profícuo, os educandos após ouvirem os diversos discursos 

sobre a importância da Educação do Campo, dos Movimentos Sociais e do trabalho 

que vem sendo desenvolvido nas Escolas Itinerantes, perceberam que estão 

envolvidos numa luta que a cada dia se fortalece. 
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 Motivados, os educandos do Ensino Médio propuseram organizar um 

Seminário na escola com diversas atividades e oficinas sobre temas que eles 

consideravam pertinentes. 

 O Seminário foi realizado nos dias 11 e 12 de novembro de 2010, 

acompanhamos com muita expectativa. As atividades para o Seminário foram 

pensadas e discutidas pelos educandos do Ensino Médio juntamente com a equipe 

pedagógica, educadores e comunidade, e, após a definição dos temas e atividades 

tudo foi organizado pelos educandos que fizeram cartazes e folders para divulgação.  

 

 Foram convidados todos os educandos da escola, pais e acampados e 

educandos de outro Acampamento próximo. Foram convidados também 

autoridades, chefe do NRE: Marlene Vilela Dias, a Coordenadora da Educação do 

Campo: Madalena  Suchecki, Setor de Pedagogia da Unioeste: Janete Ritter, Curso 
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de Licenciatura em Educação do Campo: Liliam Faria Porto Borges, Educador – 

mestrando em Ciências e Tecnologia pela UTFPR: Carlos Telles. 

 No dia anterior do Seminário era grande a mobilização dos educandos na 

preparação da igreja onde aconteceria a mística de abertura do evento, bem como 

as salas de aula para as oficinas e mini-cursos e o refeitório, pois almoço e lanches 

seriam preparados e servidos pelas equipes (educandos, educadores, pais). Outra 

preocupação dos educandos era hospedar os educandos que viriam do 

Acampamento vizinho. 

 Um educando e uma educanda foram os mestres de cerimônia do evento, 

iniciaram apresentando os motivos que os levaram a propor o evento enfatizando a 

importância de iniciativas dessa natureza. 

Em seguida foi apresentada a mística, organizada especialmente para 

aquele evento. A mística é para os militantes do MST um momento de 

representação da sua luta, neste dia com ênfase na luta pela educação, na luta por 

uma escola de qualidade no e do campo. Os temas trazidos para debate no 

Seminário representam a história de luta e conquista do MST no que diz respeito a 

um pedaço de terra e educação, no âmbito da construção de políticas públicas que 

venham garantir o acesso e permanência desses sujeitos de direito. 
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FOTOGRAFIAS 07, 08, 09, 10,  – MÍSTICA DO SEMINÁRIO 

 

 

 

 

 

 

 

As fotografias mostram as diferentes cenas da mística que trazia uma reflexão 

sobre a luta pela Escola Itinerante, pois sem ela os educandos tinham que se 

deslocar, com muitas dificuldades, para as escolas localizadas em comunidades 

distantes ou para as escolas da cidade. Na mística os educandos representaram 

também a construção coletiva da escola. 

 

 

 

FONTE: Valdirene M. de Moraes, 10/11/2010 
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Em seguida, foi composta a mesa de honra, com representantes do Núcleo 

Regional de Educação, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Unioeste, 

equipe pedagógica da escola e representante dos educadores.  

FOTOGRAFIA 11 – MESA DE HONRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fotografia da mesa de honra é apresentada com a intenção de mostrar o 

comprometimento das autoridades com a Escola do Campo, a participação efetiva 

dos convidados fortalece as ações empreendidas até o momento. 

As autoridades da mesa parabenizaram a iniciativa dos educandos na 

organização do Seminário e discutiram o debate sobre Educação do Campo que 

está estabelecido junto às autoridades governamentais. Enfatizaram a participação 

FONTE: Valdirene M. de Moraes, 10/11/2010 
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dos diferentes Movimentos Sociais, Universidades e Pesquisadores que fortalecem 

a luta por políticas públicas e garantias para a efetivação da proposta de Educação 

do Campo e tiveram início as seguintes Mesas Redondas: 

Mesa Redonda: Histórico da Escola Zumbi dos Palmares – Geni T. de Souza 

(Coordenadora Pedagógica da escoal); Lutas Políticas para a Construção da Escola 

Itinerante – Margarete Paza Machado (Coordenadora geral da escola); Relato de 

Experiência de Educadora Acampada – Cleide. 

Mesa Redonda: Escola Itinerante e Educação: perspectivas de emancipação – 

professora Janete Ritter da Unioeste. 

Ao término do debate todos os participantes seguiram para o refeitório, nesse 

momento percebemos a importância do envolvimento e a participação da 

comunidade, enquanto educadores e educandos participavam do Seminário, nos 

bastidores algumas mães cuidaram da preparação do almoço. A colaboração da 

comunidade é fundamental para que tudo aconteça conforme foi planejado. É 

impressionante no Acampamento como é contagiante e acolhedor o espírito de 

coletividade, era o segundo dia que estávamos e o sentimento era de que já 

fazíamos parte daquele lugar. 

Dando sequência a programação do evento, foram realizadas as oficinas 

ministradas pelos educandos do Ensino Médio e educadores, os temas das oficinas 

foram os seguintes: Consciência estudantil na preservação da escola, teatro, 

artesanato e lazer.  
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Trazemos o cartão abaixo para ilustrar um dos trabalhos realizados nas 

oficinas. 

 

 

 

 

 

 

 

Para encerrar o primeiro dia do evento houve uma mostra de cinema 

educativo, no qual os participantes assistiram ao filme “Escritores da Liberdade”.  

 Não acompanhamos o segundo dia do Seminário, mas, de acordo com a 

programação as atividades realizadas foram as seguintes: Mística de abertura -

Oficina de Teatro, Mesa Redonda: Avanços da Escola Itinerante em Busca do 

Ensino Superior: Curso de Licenciatura em Educação do Campo assunto debatido 

pelo professor Paulo Porto e o mestrando em educação Alex Verdério – 

Socialização de experiências das Escolas Itinerantes da Região – Análise de 

Conjuntura: Direção do MST, Elaine Marchioro – Avaliação do Encontro – Mística de 

encerramento. 

 Estivemos novamente na Escola Itinerante Zumbi dos Palmares em abril de 

2011 para agradecer a oportunidade da realização da pesquisa e também de saber 

qual foi o resultado do Seminário, se houve contribuição para os educandos e 
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educadores da escola e qual foi. A Educadora A nos falou que o Seminário veio ao 

encontro das necessidades da escola, muitos dos temas que foram abordados 

naquele momento sinalizaram discussões que deveriam ser retomadas. 

 Segundo a Educadora A, no que se refere aos jovens educandos do Ensino 

Médio, a organização do evento foi perfeita e os mesmos puderam perceber como 

são importantes no processo.  

 Constatamos que a prática educativa desenvolvida pela egressa que tivemos 

o privilégio de conhecer e de acompanhar o trabalho, está pautada nos seus 

conhecimentos e experiências enquanto sujeito do campo, que desenvolve os 

conhecimentos da sua formação docente visando estabelecer uma relação de 

diálogo e reflexão junto à comunidade onde está inserida. Observamos o 

comprometimento e dedicação da Educadora A no desenvolvimento de uma 

proposta que ajudou construir.  

 



7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A proposta desta pesquisa foi de analisar a origem e o desenvolvimento do 

curso Pedagogia da Terra, voltando a atenção para a prática educativa dos egressos 

do curso com ênfase na organização dos espaços e tempos educativos. 

Constatamos que o curso surgiu da vontade e comprometimento de um grupo 

de professores e técnicos administrativos da Unioeste que acreditavam que a função 

social da Universidade pública era atender a demanda de formação e qualificação 

dos educadores do campo. 

A materialização do curso deve-se à articulação de representantes dos vários 

Campi e movimentos sociais, que, fortalecidos pela conjuntura política daquele 

momento, empreenderam ações que culminaram na efetivação do curso. 

A formação dos educadores do campo, na Unioeste, deu-se a partir de uma 

estrutura curricular diferenciada que contemplava nas disciplinas as especificidades 

do campo e os saberes relativos à terra, a produção da vida nela como era a 

vontade dos sujeitos que a reivindicaram. O trabalho pedagógico foi orientado pelo 

materialismo histórico dialético de concepção marxista, privilegiando a realidade dos 

sujeitos. 

Consideramos que a estrutura do curso, bem como os princípios que orientam 

a prática educativa, compreendem que a educação não se estabelece apenas a 

partir dos conhecimentos científicos construídos na universidade, mas nos diferentes 

processos educativos/formativos que compreendem a vida dos educandos. 
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Caracterizamos a concepção da Pedagogia da Alternância no âmbito da 

relação educativa proposta nos movimentos sociais, analisamos a organização dos 

diferentes tempos e espaços educativos no curso e concluímos que: 

Primeiro, a Pedagogia da Alternância leva em conta a necessidade que os 

agricultores têm da mão de obra do jovem estudante na propriedade, nesse sentido 

o regime de semi – internato por um período determinado permite aos educandos 

oriundos do campo estudar.  

Vários cursos, Pedagogia da Terra e Licenciatura em Educação do Campo, 

estão organizados na proposta da Pedagogia da Alternância, visto que os 

educandos matriculados nesses cursos precisam articular o seu trabalho nas 

escolas do campo, ou em outros setores, com a sua formação. É uma proposta que 

permite que os alunos estudem no período de férias e posteriormente, no retorno à 

escola, tenham condições de modificar ou aprimorar a prática educativa.  

Segundo, na articulação dos diferentes tempos e espaços de formação, 

Tempo Escola - TE e Tempo Comunidade - TC, os instrumentos pedagógicos da 

Pedagogia da Alternância, planos de estudos, socialização das atividades 

desenvolvidas na comunidade, cadernos didáticos e estágios supervisionados, 

permitiram a efetivação dos objetivos da proposta, que era a formação integral dos 

jovens do campo superando dessa forma a fragmentação dos conhecimentos.  

Terceiro, quanto aos diferentes tempos e espaços educativos, percebemos 

que a formação não pode ser vista de forma desarticulada das demais atividades 

dos sujeitos, ela não acontece somente nos espaços formais de educação, a sala de 

aula, mas na dinâmica das relações sociais. Encontramos na concepção de Arroyo 

(2004), que o tempo da escola é diferente dos tempos humanos e por isso a 
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dificuldade em organizar os tempos educativos na escola considerando os tempos 

de sobrevivência humana.  No curso de Pedagogia para Educadores do Campo, 

observamos, na proposta da Pedagogia da Alternância, a tentativa de superar tais 

dificuldades. Os distintos tempos, no TE, foram estabelecidos com a intenção de 

organizar as atividades coletivas e individuais necessárias. 

Porém, consideramos recente a experiência da Pedagogia da Alternância nos 

cursos superiores, encontra-se em processo de entendimento e adequação de 

acordo com as necessidades e situações que surgem cotidianamente. 

O trabalho de observação realizado na Escola Itinerante Zumbi do Palmares 

nos forneceu elementos importantes para caracterizar a prática educativa dos 

egressos do curso em tela. A prática educativa, entendida como prática social, a 

qual engloba além de um arcabouço teórico que a orienta, também as relações 

sociais que permeiam a dinâmica dos movimentos sociais que estão inseridos. 

Identificamos que a concepção educacional que norteia o trabalho dos 

egressos na escola é o método sócio-cultural de Paulo Freire, uma educação 

emancipatória, que considera os saberes produzidos pelos próprios sujeitos nos 

diferentes espaços e tempos educativos, valorizando sua identidade e cultura.  

A escola localizada dentro do Acampamento do MST privilegia a participação 

do coletivo na organização e gestão da escola.  

A prática educativa dos egressos se materializa a partir de ações que 

empreendem na difícil organização dos tempos educativos escolares e na 

articulação para que a comunidade participe efetivamente das discussões e 

decisões que se colocam no cotidiano da escola, demonstrando que estão 
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conscientes de seu papel na sociedade e seu comprometimento com a escola e 

comunidade. 

Percebemos que os egressos que passaram pela universidade 

compreenderam a sua importância. Os saberes acadêmicos, saberes especializados 

e saberes oriundos da experiência auxiliam o desenvolvimento da sua prática. 

 O estudo dos fundamentos teóricos da educação e da própria sociedade 

brasileira não é considerado um repertório de receitas, pois exige um procedimento 

de resolução de problemas e de constante interrogação da realidade. Verificamos o 

quanto é importante a base teórico-prática na formação dos educadores do campo. 

A valorização da formação docente promove o crescimento de 

responsabilidades do próprio desenvolvimento profissional, consequentemente, as 

práticas utilizadas em determinadas situações são atitudes de um profissional 

competente, que possui a capacidade de gerir e conduzir o trabalho na escola. 

Vimos que a história da educação brasileira evidencia que as políticas 

educacionais vêm ao encontro aos sistemas social e econômico atual (capitalismo), 

apresentando uma série de obstáculos que influenciam na efetivação da proposta de 

Educação do Campo, porém, os educadores têm conseguido, no desafio do 

desenvolvimento do seu trabalho, disseminar a importância da coletividade na 

resistência de políticas excludentes. 

Durante o processo de pesquisa, novas interrogações surgiram a respeito do 

debate sobre Educação do Campo, especialmente sobre a Formação de 

Educadores do Campo, pois, os cursos de Pedagogia da Terra e Licenciatura em 

Educação do Campo, com suas estruturas diferenciadas, buscam um espaço efetivo 
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nas universidades, além dessa questão, tem os egressos desses cursos, onde eles 

vão trabalhar? Considerando que o sistema educacional não contempla as 

especificidades dessa formação? A prática educativa dos egressos não é permitida 

na maioria das escolas do campo que ainda seguem o modelo urbano. 

Estas questões suscitadas no decorrer da investigação devem estimular 

novas pesquisas em torno da Educação do Campo. 
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APÊNDICE I 

 

ROTEIRO DE QUESTÕES PARA ENTREVISTA COM OS EGRESSOS DO 

CURSO: PEDAGOGIA PARA EDUCADORES DO CAMPO 

 

1. De que forma o Curso de Pedagogia Para Educadores do Campo contribuiu 
para sua prática educativa? 

 

2. Quais os aspectos abordados no curso que você considera que mais 
influenciaram na sua formação? 

 

3. Você acha que a eficiência no ensino depende da formação do professor? 

 

4. Qual é a importância para a educação do campo ter professores formados a 
partir de um curso específico? 

 

5. Sobre a Pedagogia da Alternância, como foi essa experiência? Você a 
considera uma alternativa para a educação do campo? 

 

6. Como a formação se constrói no seu dia-a-dia? Acredita que ela possa 
modificar a prática docente? 

 

7. O que os cursos de formação para educadores do campo mais deveriam 
contemplar, para auxiliar nas dificuldades enfrentadas pelo professor no seu 
ambiente de trabalho? 

 

8. Você acredita que somente através dos cursos de formação seja possível 
colocar os educadores em sintonia com a contemporaneidade e tornar a 
educação mais significativa para os alunos do campo? 

 

9. Partindo do pressuposto que a teoria é importante visto que é a partir dela 
que o professor vai nortear seu trabalho e a prática porque é a partir dela que 
o professor vivencia e conhece a realidade. Qual é o seu conceito sobre essa 
relação, teoria e prática? 
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10. O que você espera das autoridades políticas, como investimento na carreira 
dos professores das escolas do campo? 

 



APÊNDICE II 

 

QUESTIONÁRIO -  PROFESSORES DO CURSO DE PEDAGOGIA PARA 

EDUCADORES DO CAMPO 

 

 

1. Quais foram os motivos que levaram o Departamento de Pedagogia a propor 
o projeto do Curso de Pedagogia para Educadores do Campo? Como foram 
as movimentações e lutas para implantação do projeto? 

 

2. Como foi a participação/parceria das instituições, entidades e organizações 
na implantação do curso na UNIOESTE? 

 

3. Sobre a estrutura curricular do curso, vocês consideram que da forma como 
foi estruturado, ofereceu condições para atender as especificidades 
necessárias à educação do campo? 

 

4. Sobre a Pedagogia da Alternância, como vocês avaliam essa prática de 
ensino? 

 

 

5. Quais os pontos positivos e negativos do curso?  

 

 

6. Quais as perspectivas sobre o curso, tendo em vista que o curso continua no 
campus de Cascavel? 

 



APÊNDICE III 

 

 

ROTEIRO PARA OBSERVAÇÃO DA PRÁTICA EDUCATIVA DOS EGRESSOS DO 

CURSO DE PEDAGOGIA PARA EDUCADORES DO CAMPO 

 

1- Caracterização da Instituição, localização, ambiente (estrutura física), cultura 

(práticas cotidianas). 

 

2- Filosofia de trabalho (reflexões sobre os determinantes sócio-políticos de sua 

prática). 

 

3- Objetivo da Instituição. 

 

4- Estrutura Organizacional, Estrutura Hierárquica (poder e decisão, níveis de 

participação de seus agentes). 

 

5- Disponibilidade de recursos humanos. 

 

6- Disponibilidade de recursos materiais. 

 

7- Projeto Político Pedagógico e Regimento Escolar. 

 

9- Como se dá a ação do (a) egresso (a). 

 

10 - Objetivos e ações mais importantes executados pelo (a) egresso (a).  
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11-Quanto à qualidade do processo ensino-aprendizagem: quais os procedimentos 

específicos desenvolvidos pelo (a) egresso (a) para avaliação e acompanhamento 

do processo. 

 

12 -  Quais as atribuições do egresso (a) na Instituição. 

 

13- Existe um planejamento de ação pedagógica por parte do egresso (a), Como é 

elaborado e implementado? 

 

14 -  Qual a forma de participação do egresso (a) na gestão da escola. 

 

15 – Como o egresso (a) procura proporcionar um ambiente de trabalho favorável às 

relações humanas. 

 

16 -  Quais os maiores desafios e/ou dificuldades na realização do seu trabalho do 

egresso (a). 

 

 

 

 



APÊNCE IV 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E INFORMADO 

 

Prezado (a) Senhor (a) 

 

 Convido-os a participar da minha pesquisa de mestrado em educação que 

estou realizando junto a Universidade Tuiuti do Paraná - Curitiba, intitulada: “A 

Prática Educativa dos egressos do Curso de Pedagogia para Educadores do Campo 

- Turma Antônio Gramsci”.  

O objetivo desta pesquisa é analisar o Curso de Pedagogia para Educadores 

do Campo da UNIOESTE e investigar a prática educativa dos egressos deste curso 

nas escolas do campo a partir do conhecimento construído na universidade  nos 

diferentes processos de formação. 

 Participar desta pesquisa é uma opção, ficando assegurado deixar o processo 

em qualquer momento sem prejuízo. Caso autorize sua participação neste projeto de 

pesquisa gostaríamos que soubesse que: 

a)  O procedimento de coleta de dados  será através de questionário, entrevistas, e 

observação. 

b) Não será divulgado o nome dos  participantes e o conteúdo dos questionários, 

entrevistas e observações serão usados para fins de pesquisa científica. 

 

Eu, _____________________________________portador do RG 

___________________________ 

autorizo minha participação na pesquisa intitulada: “A Prática Educativa dos 

egressos do Curso de Pedagogia para Educadores do Campo - Turma Antônio 

Gramsci”. Declaro ter recebido as devidas explicações sobre a referida pesquisa e 

concordo que a minha desistência poderá ocorrer em qualquer momento da 

pesquisa. Declaro ainda estar ciente de que a participação é voluntária é que fui 

devidamente esclarecido (a) quanto aos objetivos e procedimentos desta pesquisa. 

 

Autorizo: ___/___/___ 

 



ANEXO I 
 

MUNICÍPIOS ASSENTAMENTOS/COMUNIDADES 

AMPERE Ampere 

ARAPONGAS Dorcelina Folador 

BITURUNA Vinte e Sete de Outubro 
Rondon III 
Etiene 

CANTAGALO Cavaco 

CASCAVEL São Francisco 

CONGOINHAS Carlos Lamarca 

CRUZEIRO DO SUL Padre Josimo 

DOIS VIZINHOS Linha Empossado 
São Francisco 

FLORESTÓPOLIS Florestan Fernandes 

FRANCISCO BELTRÃO Missões 
Jacutinga 
Osvaldo Cruz 
Sessão Progresso 

GOIOCHIM São Jorge 
Santo Antonio 
Nossa Senhora das Vitórias 
Vinte e Nove de Agosto 
Linha Cochos  
Linha Cochos 

HONÓRIO SERPA Nova Concórdia 

IMBAÚ Guanabara 

INÁCIO MARTINS José Dias 

JARDIM ALEGRE  Sete Mil 
LINDOESTE Vitória 

Colônia Vitória 

MANOEL RIBAS Nova Itauna 

MARMELEIRO Eduardo Raduan 
Barra Bonita 

ORTIGUEIRA Libertação Camponesa 
Imbauzinho 

PALMITAL Nova Aliança 
PLANALTO Linha Santa Cecília 

PORTO BARREIRO Porto Pinheiro 

QUEDAS DO IGUAÇU Dez de Maio 

QUERÊNCIA DO NORTE Zumbi dos Palmares 
Pontal do Tigre 
Antonio Tavares Pereira 
Tchê Guevara 
Osiel Alves 

RENASCENÇA Jaciretã  

RIO BONITO DO IGUAÇU Ireno Alves dos Santos 
Marcos Freire 

SANTA MARIA D’OESTE Araguaí 
Estrela d’Oeste 
Bairro Pantarolo 

SÃO JERÔNIMO DA SERRA Dom Helder Câmara 
SAPOPEMA Estrada Salto das Orquídeas 

Fonte: Projeto Político Pedagógico do Curso (UNIOESTE, 2004). 

 



ANEXO II 
 

QUADRO CORPO DOCENTE POR CENTRO/CAMPUS 

Nome do Docente TITULAÇÃO 

Graduação e pós-graduação 

Área de 

conheciment

o da titulação 

RT Disciplinas 

Francis Mary G. 

Nogueira 

Graduação em Letras, com 

Mestrado em Educação e Doutorado 

em Educação 

Política 

Educacional 

40 Política 

Educacional 

Brasileira 

Antonio Bosco de Lima Graduação em Pedagogia com 

Mestrado em Educação e Doutorado 

em Educação 

Gestão 

Escolar 

40 Organização do 

Trabalho 

Pedagógico e 

Gestão Escolar 

Benedita de Almeida Graduação em Letras com Mestrado 

em Educação Escolar 

Educação 

Escolar 

40 Alfabetização 

Literatura Infantil 

Clésio Acilino Antonio Graduação em Educação física com 

Mestrado em Educação 

Currículo 

Escolar 

40 Teorias do 

Currículo 

Teo. Prát. de 

ens. anos inic. 

do Ens. Fund. I, 

II e III 

Rosana Cristina Biral 

Leme 

Graduação em Geografia com 

Mestrado em Geografia 

Desenvolvime

nto Regional e 

Planejamento 

Ambiental 

40 Educação 

Ambiental 

Beatriz Rodrigues 

Carrijo 

Graduação em Geografia com 

Mestrado em Geografia 

Planejamento 

Ambiental 

40 Educação 

Ambiental 
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Roseli Alves dos 

Santos 

Graduação em Geografia com 

Mestrado em Geografia 

Desenvolvime

nto Regional e 

Planejamento 

Ambiental 

40 Teo. Prát. de 

ens. anos inic. 

do Ens. Fund. I, 

II e III 

Rosana Becker Quirino Graduação em Letras, com 

Mestrado em Educação 

Linguística 40 Linguagens:prod

ução e recepção 

 

 

Maria Lúcia Frizon 

 

 

Graduação em Enfermagem, 

Mestrado em Educação e Doutorado 

em Saúde Coletiva 

 

 

Políticas de 

Saúde 

 

 

40 

 

 

Educação e 

Saúde 

Solange de Fátima 

Reis Conterno 

Graduação em Pedagogia com 

Mestrado em Educação 

Política 

Educacional 

40 Educação e 

Saúde 

José Luiz Zanella Graduação em Filosofia com 

Mestrado em Educação e Doutorado 

em Educação 

Filosofia da 

Educação 

40 Filosofia da 

Educação 

 

Eliane Cardoso 

Brenneisen 

Graduação em Ciências Sociais, 

Mestrado em Sociologia e Doutora 

em Sociologia 

Movimentos 

Sociais 

40 Sociologia Rural 

João E. Fabrini Graduação em Geografia com 

Mestrado em Geografia e Doutorado 

em Geografia 

Desenvolvime

nto Regional e 

Planejamento 

Ambiental 

40 A questão 

agrária e o 

capitalismo 

Osmir Dombrowski Graduação em Ciências Sociais, 

Mestrado em Sociologia e 

Doutorado em Sociologia 

Movimentos 

Sociais 

40 Movimentos 

sociais e o 

campo 

Luis César Teixeira Graduação em Educação Física Fundamentos 40 Teo. Prát. de 
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dos Santos com Mestrado em Educação da Educação ens. anos inic. 

do Ens. Fund. I, 

II e III 

Fernando José Martins Graduação em Pedagogia com 

Mestrado em Educação 

Gestão 

escolar 

40 Organização do 

Trabalho 

Pedagógico e 

Gestão Escolar 

Georgia Sobreira dos 

Santos Cêa 

Graduação em Pedagogia com 

Mestrado em Educação e Doutorado 

em Educação 

Trabalho e 

Educação 

40 Trabalho e 

Educação  

Marizete Lucini Graduação em História com 

Mestrado em Educação 

Educação 

Básica 

40 Teo. Prát. de 

ens. anos inic. 

do Ens. Fund. I, 

II e III 

Aparecida Favoretto Graduação em Pedagogia com 

Mestrado em Educação 

História e 

Educação 

 Política 

Educacional 

Brasileira 

Lílian Faria Porto 

Borges 

Graduação em História com 

Mestrado em Educação 

Fundamentos 

da Educação 

 Política 

Educacional 

Brasileira 

Janete Ritter Graduação em Pedagogia com 

Especialização em Fundamentos da 

Educação 

Fundamentos 

da Educação 

40 História da 

Educação 

 

 

Yolanda Zancanella 

 

 

Graduação em Pedagogia com 

Mestrado em Educação 

 

 

Formação de 

Professores 

 

 

40 

 

 

Fundamentos da 

Didática 
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Fonte: Projeto Político Pedagógico do Curso (UNIOESTE, 2004). 

 

 
 

Jouberth Max Maranhão 

Piorsky Aires 

Graduação em Ciências Sociais, 

Mestrado em Educação  

 

Sociologia da 

Educação 

40 Sociologia da 

Educação 

Sirlei Aparecida Meira de 

Araújo Taveira 

   Psicologia da 

Educação 

Daniela Corrêa da Rosa Graduação em Pedagogia com 

Mestrado em Educação em Ciências  

Educação e 

Alfabetização 

40 Estágios 

Supervisionados 

André Pereira Pedroso Graduação em Matemática com 

especialização em Metodologia do 

Ensino da Matemática 

Metodologia do 

Ensino e 

Matemática 

40 Teorias e Práticas 

dos Anos Iniciais 

do Ensino 

Fundamental 

Rosana Vaguetti Luchesi Graduação em Letras com Mestrado em 

Educação 

Metodologia de 

Ensino de 

Línguas e 

Literatura 

40 Linguagens: 

Produção e 

Recepção 

Alexandra Santos 

Pinheiro 

Graduação em Letras com Mestrado 

em Letras 

Ciências 

Humanas 

40 Literatura Infantil 

Suze Scalcon Graduação em Pedagogia, Mestrado e 

Doutorado em Educação 

Organização 

Escolar e 

Prática 

Pedagógica 

40 Psicologia da 

Educação 

Sanimar Busse Graduação em Letras Didática 

Aplicada ao 

Ensino de 

Línguas 

40 Linguagens, 

Produção e 

Recepção 



ANEXO III 

QUADRO CURRICULAR DO CURSO DE PEDAGOGIA PARA 
EDUCADORES DO CAMPO 

 
Área/Matéria Código Disciplinas C/H 
1. FORMAÇÃO GERAL 
 
1.1 – Sociologia  
 
 
 
 
 
1.2 – Filosofia da Educação  
 
 
1.3 – História da Educação 
 
 
1.4 – Língua Portuguesa  
 
 
1.5 – Psicologia da Educação 
 
 
1.6 – Didática 
 
 
1.7 – Pesquisa 
 
 
 
1.8 – Currículo 
 
 
1.9 – Política Educacional 
 
 
  

 
    
 

 
 
1.1.1 – Sociologia Rural  
1.1.2 – Sociologia da Educação 
1.1.3 – Movimentos Sociais e o Campo 
1.1.4 – A questão agrária e o capitalismo 
 
 
1.2.1 – Filosofia da Educação  
 
 
1.3.1 – História da Educação I 
1.3.2 – História da Educação II 

 
1.4.1– Linguagens: produção e recepção 

 
 
1.5.1 – Psicologia da Educação  
  
 
1.6.1 – Fundamentos da Didática 

 
 
1.7.1 – Pesquisa I 
1.7.2 – Pesquisa II  
 
 
1.8.1 – Teorias do Currículo 

 
 
1.9.1 – Política Educacional Brasileira 

 
        

60 
60 
60 
60 

 
 

60 
 
 

60 
60 

 
100 

 
 

90 
 
 

90 
 
 

60 
90 

 
 

80 
 
 

120 
 
 
         
 

  Sub Total       1050 

 
 
 

2.FORMAÇÃO DIFERENCIADA 
 
2.1 – Educação Popular  
 
2.2 – Alfabetização  
  
 
 
2.3 – Literatura 
 
 
2.4 – Gestão Escolar 

 
 
2.5 –  Trabalho e Educação 

  
 
 
2.1.1 – Educação Popular 
 
2.2.1 – Alfabetização 
2.2.2 –Alfabetização de Jovens e Adultos 

 
2.3.1 – Literatura Infantil  
 
 
2.4.1 –  Organização do Trabalho 
Pedagógico e Gestão Escolar  
 
2.5.1 – Trabalho e Educação 

 
 
 

100 
 

100 
100 

 
 

60 
 
 

90 
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2.6 – Teoria e Prática dos Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental 
 
 
 
 
 
 
 
2.7 – Estágio Supervisionado 
 
 

 
2.6.1– Teoria e Prática dos Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental I 
2.6.2 – Teoria e Prática dos Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental  II 
2.6.3 – Teoria e Prática dos Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental III 
2.6.4 – Teoria e Prática da Educação de 
Jovens e Adultos  

 
2.7.1 – Estágio Supervisionado I 
2.7.2 –  Estágio Supervisionado II 
2.7.3 –  Estágio Supervisionado III 
2.7.4 –  Estágio Supervisionado IV 

80 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
100 
100 
100 

  Sub Total      1330 

3.FORMAÇÃO 
INDEPENDENTE 
 
3.1 – Independente  
 

 
 

 
 
 
3.1.1 – Construção Social da Infância e 
Educação Infantil 
3.1.2 – Educação e Saúde 
3.1.3 – Educação Ambiental 

 
 

 
 

100 
60 
60 

  Sub Total      220 

Atividades Acadêmicas 
Complementares (min. 5%) 
Serão desenvolvidas conforme 
resolução nº 025/2003 
CEPE/Unioeste, de 20 de março 
de 2003.  

   
200 

  TOTAL     2800 

Fonte: Projeto Político Pedagógico do Curso (UNIOESTE, 2004). 


