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Resumo: O Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA) surgiu da luta 

dos movimentos sociais do campo, no Brasil, há duas décadas, com o intuito de promover a 

justiça social por meio da democratização do acesso à educação aos povos do campo. Para tanto, 

o Programa objetiva fomentar processos educativos integrados aos processos produtivos, 

vinculando o projeto de campo e de vida que os camponeses querem desenvolver e implementar. 

Como uma ação de política pública com foco na área das ciências agrárias favorece uma 

formatação institucional que resulte num ambiente profícuo e aberto as inovações no campo 

pedagógico. Consequentemente, torna-se um laboratório para novas metodologias, novas formas 

de organização do processo educativo e novos conteúdos para a educação dos povos do campo. A 

importância de pesquisar sobre o modo como as universidades estão respondendo a essas 

iniciativas educacionais advindas das interpelações da sociedade e, nesse caso, sobre a 

experiência de implantação do PRONERA, é o interesse que nos move. Este estudo faz parte de 

uma pesquisa maior intitulada “A universidade em contextos emergentes”. Como um estudo de 

caso, o foco é o Curso de Veterinária Turma Especial PRONERA da Universidade Federal de 

Pelotas - UFPEL. Metodologicamente, o estudo é de cunho qualitativo, do tipo "estado do 

conhecimento", que descreve os achados das pesquisas no âmbito do PRONERA. Nosso 

principal foco é descrever e analisar as práticas pedagógicas apontadas nas pesquisas realizadas, 

suas limitações e potencialidades, com vistas à inovação metodológica e/ou curricular. O 

referencial teórico que nos embasa é constituído, principalmente, pelas contribuições de Paulo 

Freire e Boaventura Souza Santos, para o campo educacional. Para tanto, realizamos uma busca 

no banco de dados do IBCT. Consideramos pesquisas sobre o PRONERA, realizadas no período 

compreendido entre 2005 a 2017, no nível de graduação e sobre cursos de ciências agrárias. Os 

resultados indicam que: ainda há um reduzido número de trabalhos sobre o tema; as 

universidades ainda se encontram em fase de estruturação buscando adequações para atender a 

essas iniciativas educacionais; a pedagogia da alternância, embora seja uma opção significativa, 

está sendo realizada com ressalvas, considerando-se os moldes preconizados pelo programa. Por 

fim, os achados apontam que a efetivação do programa se constitui um desafio para as 

instituições universitárias. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A pesquisa que aqui relatamos está ligada ao “Projeto Universidade em Contextos 

Emergentes”
4
, o qual intenta buscar subsídios que favoreçam a reflexão sobre desafios 

contemporâneos que as Instituições de Ensino Superior - IES estão enfrentando. Nesse sentido, o 

grupo tem convencionado que os contextos emergentes surgem a partir de demandas que a 

sociedade faz à universidade, preponderantemente em situações exógenas a sua tradição. Essas 

demandas externas, portanto, muitas vezes suscitam reflexão e revitalização no fazer acadêmico, 

para que a universidade possa acompanhar as mudanças tecnológicas, do mundo do trabalho, bem 

como, as políticas de democratização do acesso e permanência de novos públicos. 

 Em sua sistemática de pesquisa o grupo subdivide temáticas para aprofundamento de 

estudos e investigações por seus membros. Assim, a essa equipe incumbiu-se a temática dos 

“Cursos de Ciências Agrárias do PRONERA”, para posteriormente estudar o caso do curso de 

Veterinária Turma Especial PRONERA da Universidade Federal de Pelotas – UFPEL. Portanto, 

estamos no momento inicial da pesquisa, analisando os primeiros dados quantitativos e 

qualitativos para formarmos quadro panorâmico do "estado do conhecimento" sobre esse campo. 

 Os principais referenciais teóricos adotados são baseados nas ideias Paulo Freire e 

Boaventura Souza Santos. Em Freire, encontramos subsídios para refletirmos sobre o papel do 

trabalhador no contexto sócio-educacional-cultural de mudanças, no qual ele propõe olhar o todo 

e “[...] olhar até suas partes que só se dividem pela necessidade que tem o espírito de abstrair para 

alcançar o concreto” (1981, p. 38). Em Boaventura, encontramos apoio para refletirmos sobre o 

papel da universidade em um mundo globalizado num sentido contra-hegemônico ao analisarmos 

sua ecologia do saberes, as quais “[...] que são conjuntos de práticas que promovem uma 

convivência ativa entre saberes, no pressuposto de que todos eles, incluindo o saber científico, se 

podem enriquecer num diálogo permanente.” (2005, p. 77). 

 Assim, foram analisados documentos públicos oficiais relativos ao PRONERA, 

disponíveis no portal do Governo Federal na Internet (relatórios e manuais), dissertações e teses 

sobre os cursos de ciências agrárias desse programa. Para a seleção das dissertações e teses foram 

realizadas buscas na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), com os 

seguintes descritores: PRONERA; práticas pedagógicas; currículo; inovação. Inicialmente foram 

lidos os resumos de todos os documentos selecionados. Após, um segundo filtro, foram 

                                            
4 Pesquisa ligada ao Grupo de pesquisa Pedagogia Universitária-Formação de Professores, registrado no CNPQ. Para 

acesso aos dados do grupo utilizar o seguinte link: < dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/6865940462381310 >. 



escolhidos para análise os trabalhos que estão relacionados à graduação em ciências agrárias, 

agronomia, zootecnia ou medicina veterinária em cursos do Programa, publicados num período 

compreendido entre os anos de 2005 a 2017. A análise qualitativa dessas pesquisas buscou 

compreender seus contextos e os desafios que os mesmos impõem às universidades, para que em 

fase posterior o quadro analítico composto possa auxiliar na análise do caso do Curso de 

Veterinária Turma Especial PRONERA da Universidade Federal de Pelotas – UFPEL.  

 Para tanto, seguimos descrevendo o contexto do PRONERA na Educação Superior 

relacionando-o com o campo teórico proposto. Posteriormente apresentamos alguns achados da 

pesquisa e nossas considerações finais. 

 

 

CONTEXTO DO PRONERA NA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

A Educação Superior está passando um momento singular no contexto sócio-histórico e 

econômico mundial, conforme apresenta Morosini (2014). Para a autora, "além de desafios às 

funções de ensino, pesquisa e extensão de qualidade, novos desafios estão postos dos quais se 

destaca considerar as demandas locais num contexto global" (p.385). 

De certa maneira, essa condição se articula com o pensamento de Santos (2005) ao tratar 

sobre as crises e os desafios impostos a universidade no final do século XX. Para o autor uma das 

crises vividas pela universidade era o fim de um modelo hegemônico resultante das contradições 

entre as funções tradicionais dessa instituição e aquelas que ao longo dos tempos lhe tinham sido 

atribuídas.      

Esse abreviado panorama aponta para concepções que servem como indícios para a 

compreensão dos processos que envolvem mudanças contra-hegemônicas na educação superior 

no Brasil. E é importante compreender que o atual cenário em que ela se encontra tem sido 

influenciado por esse movimento decorrente de mudanças que vem ocorrendo num período de 

transição permeado por alterações no fim de um ciclo hegemônico que envolve, dentre outras 

questões, a função social da universidade. 

O Brasil desafiando-se em favor do aumento da escolaridade média da população 

focaliza ações para a expansão do acesso ao Ensino Superior. Por esse motivo, o país tem vivido 

um momento fecundo de possibilidades a partir da criação de uma política de estado baseada em 

metas estruturantes a serem alcançadas.  



Embora em distintos espaços, mas com complementares discursos sobre a universidade 

em contextos emergentes, é possível encontrar algumas articulações comuns entre essa ideia de 

projeto nacional desenvolvido no Brasil e o que defende Santos (2005). A democratização do 

acesso, as atividades de extensão voltadas para o enfrentamento dos problemas que envolvem a 

exclusão e a discriminação sociais e a pesquisa-ação envolvendo as comunidades e as 

organizações sociais que podem ser beneficiadas com os resultados constituem-se em algumas 

frentes de ação da universidade em sua luta pela legitimidade elencadas por Santos (2005) e que, 

para ele, devem ser particularmente incentivadas para evitar colocar a universidade em risco no 

atual panorama de globalização. 

Amparado, legalmente, contando com uma mobilização estratégica dos setores públicos 

e de atores sociais de destaque neste cenário, o objetivo da política nacional brasileira tem sido 

promover a interiorização das instituições de ensino superior (IES), ampliar o número de vagas e 

criar mecanismos de inclusão de populações marginalizadas, dentre outras medidas previstas para 

que a meta 12 que trata do Ensino Superior brasileiro, no Plano Nacional de Educação (PNE), 

seja alcançada. 

No conjunto de ações afirmativas de investimento realizadas pelo governo em prol da 

melhoria da educação do campo nos deparamos com a estratégia 13 da meta 12, conforme 

apresentada pelo Observatório
5
 do PNE que prevê: "[...] expandir atendimento específico a 

populações do campo e comunidades indígenas e quilombolas, em relação a acesso, permanência, 

conclusão e formação de profissionais para atuação nessas populações;".  

Esse quadro encontra guarida no Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária 

(PRONERA) que surgiu a partir da luta dos movimentos sociais do campo, de caráter 

revolucionário
6
 por se colocarem em relação antagônica às classes dominantes, no Brasil, há duas 

décadas, com o intuito de promover a justiça social por meio da democratização do acesso à 

educação aos povos do campo (MDA/INCRA, 2016). 

O PRONERA (2016) objetiva fomentar processos educativos integrados aos processos 

produtivos, vinculando o projeto de campo e de vida de camponeses que querem desenvolver a 

capacidade de viabilizar o acesso à educação formal a centenas de jovens e adultos das áreas de 

Reforma Agrária, o que tem sido apontado com um dos seus mais importantes resultados. 

                                            
5 Lançado em 2013, o Observatório do PNE é uma plataforma de advocacy e monitoramento pelo Plano Nacional de 

Educação (PNE) que tem como objetivo contribuir para que ele se mantenha vivo e cumpra seu papel como agenda 

norteadora das políticas educacionais no País. Disponível em <http://www.observatoriodopne.org.br/sobre-

observatorio> acesso em 07 set 2018.  
6 Entenda-se que o sentido da palavra está atrelada a ideia freireana que considera a revolução como um "processo 

crítico, que demanda aquela constante comunhão entre a liderança e as massas populares" (FREIRE, 1981, p.65).  



Como uma ação de política pública com foco na área das ciências agrárias favorece uma 

formatação institucional que resulte num ambiente profícuo e aberto as inovações no campo 

pedagógico. Consequentemente, torna-se um laboratório para novas metodologias, novas formas 

de organização do processo educativo e novos conteúdos para a educação dos povos do campo.  

O impacto dessas intenções sugerem a relevância da pesquisa sobre o modo como as 

universidades estão respondendo a essas iniciativas educacionais advindas das interpelações da 

sociedade e, nesse caso, sobre a experiência de implantação do PRONERA. Por outro lado, para 

empreender e enfrentar de modo eficaz os desafios da universidade é pertinente conhecer os 

sujeitos envolvidos nas ações com relação ao contrato dessa instituição como bem público, 

conforme defende Santos (2005), pois as reformas propostas visam obter resultados positivos 

para as demandas sociais de modo a eliminar a exclusão de determinados grupos da sociedade, 

como é o caso dos povos do campo, considerando-se o caráter emancipatório que subjaz a esses 

sujeitos. 

Em sintonia com esse ideário Freire afirma que "Transformar o mundo através de seu 

trabalho, 'dizer' o mundo, expressá-lo e expressar-se são o próprio dos seres humanos" (1981, p. 

20). Tais palavras mostram a atualidade do pensamento freireano e servem como ancoragem no 

exercício de reflexão sobre o papel social da universidade em tempos de mudança no qual somos 

partícipes e acreditamos que "a educação, qualquer que seja o nível em que se dê, se fará tão mais 

verdadeira quanto mais estimule o desenvolvimento desta necessidade radical dos seres humanos, 

a de sua expressividade" (FREIRE, 1981, p. 20).  

Para Freire (1981) o processo educativo do sujeito inicia com a tomada de consciência 

sobre si e de seus semelhantes num movimento marcado pela ação coletiva e solidária na 

intenção de transformar a realidade. Ao reconhecer-se no outro acontece a união dos dominados, 

como refere o autor, atenuando as fronteiras do conhecimento e fortalecendo a identidade das 

distintas realidades sociais possibilitando que os sujeitos entendam-se "como companheiros de 

uma mesma jornada" (FREIRE, 1981, p.58).  

Nesse bojo, segundo o PRONERA, os projetos para os Cursos de Nível Superior  

 

destinam-se a garantir a formação profissional para qualificar as ações dos 

sujeitos e disponibilizar, em cada área de Reforma Agrária, recursos humanos 
capacitados que contribuam para o desenvolvimento socialmente justo e 

ecologicamente sustentável [...] devem contemplar as situações da realidade do 

público participante a fim de que os educandos encontrem soluções para os 

problemas e, simultaneamente, capacitem-se (MDA/INCRA, 2016, p. 57). 

 



Nessa esteira os cursos prevêem a realização de "estudos e pesquisas que levem a uma 

reflexão teórico-prática das questões pertinentes ao campo que subsidiarão as intervenções 

práticas" (p. 57).  Sob esta ótica entende-se que a proposta metodológica pressupõe a construção 

de processos educativos que consideram a transversalidade dos conhecimentos de maneira a 

contemplar a diversidade e singularidade do campo nas suas várias dimensões: sociais, culturais, 

políticas, econômicas, de gênero, geração e etnia, através da articulação ensino-pesquisa como 

fundamento para repensar a relação teoria-prática, cujo objetivo primordial seja o 

desenvolvimento sustentável do campo, conforme preconiza o PRONERA (MDA/INCRA, 2016).   

Salienta-se, ainda, que o Programa pauta-se em dois pilares:  

 

Um caráter sistemático envolvendo planejamento, execução e avaliação do 
processo pedagógico por meio da pesquisa-ação-reflexão;  Um caráter político 

intencionalmente a favor da melhoria das condições de vida do assentado e da 

comunidade do entorno (MDA/INCRA, 2016, p. 58).  

 

Por outro lado, a orientação do PRONERA é que o projeto pedagógico deverá estar em 

consonância com a legislação nacional, com o conjunto de normas acadêmicas das instituições 

parceiras, com a aprovação do projeto na instituição, às Diretrizes Curriculares Nacionais de cada 

área, às diretrizes metodológicas e orçamentárias previstas no manual de operações que o rege, 

não sendo atendida nenhuma solicitação de recursos e de atividades que fujam a estes parâmetros 

(MDA/INCRA, 2016). 

Portanto, abrir espaços, buscar respostas às exigências desse novo tempo, contextualizar 

uma instituição com séculos de existência e permeada por uma complexidade de fatos históricos 

que a constituíram, certamente, é o desafio exigente para as universidades que pretendem 

engajarem-se no PRONERA. 

 

 

ALGUNS ACHADOS 

 

A busca inicial na biblioteca digital BDTD apontou para trinta e dois (32) trabalhos com os 

descritores de busca pré-definidos, em seguida, após a leitura dos resumos dos mesmos, foram 

selecionados quatorze (14) estudos para leitura integral, o que resultou na seleção de quatro (04) 

para análise. Esses dados comprovaram a hipótese de que em consequência de existiram poucos 

cursos haveria grande probabilidade de existir um reduzido número de trabalhos sobre o tema. Na 



visualização do gráfico a seguir é possível identificar que o percentual de cursos de educação 

superior são 16,9% do total instituído pelo PRONERA.   

 

 

FONTE: II PNERA - Relatório da II Pesquisa Nacional sobre a Educação na Reforma Agrária/2015. 

 

 

 Nas análises qualitativas dos estudos selecionados os achados de pesquisa são relevantes, 

pois demonstram que efetivamente alguns cursos somente puderam ser efetivados adotando 

práticas pedagógicas não tradicionais e adequadas ao contexto emergente do grupo social dos 

estudantes. Outros cursos se instalaram num contexto da resistência para suas implantações e 

com a luta dos estudantes para neles permanecerem. De modo geral foi possível entender que as 

universidades ainda se encontram em fase de estruturação buscando adequações para atender a 

essas iniciativas educacionais, baseadas em diretrizes iniciais do Programa:  

 

Os cursos Pronera são organizados em regime de alternância, em conformidade com a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), Lei nº 9394/1996; Respeitadas as 

orientações da LDB, o Pronera assegura sua organização curricular em accordo com as 

demandas dos sujeitos do campo envolvidos nos cursos. Esse princípio é respaldado pelo 

Art. 28 (MDA/INCRA, 2016). 

 

 Segundo as pesquisas abordadas foi possível observar que a pedagogia da alternância, que 

promove a interação teoria e prática, está sendo realizada com ressalvas, considerando-se os 

moldes preconizados pelo Programa. Assim é necessário ressaltar que os estudos analisados 

apresentam experiências de cursos não regulares, o que faz com que a Universidade tenha que 



trabalhar a relação entre sua cultura interna com a origem política externa. Nesse sentido, 

visualizaram-se relações contra-hegemônicas, paralelas com o conceito de Santos:    

 
Na ecologia dos saberes a intensificação da vontade exercita-se na luta contra a 

desorientação. Na ecologia de saberes a vontade é guiada por várias bússolas com 

múltiplas orientações. Não há critérios absolutos nem monopólios de verdade. Cada 

saber é portador da sua epistemologia pessoal. Nestas condições não é possível seguir 

uma só bússola” (SANTOS, 2010, p. 165). 

 

 Como conseqüência, é necessário superar os desafios pedagógicos que estudantes desse 

contexto emergente impõem aos docentes que tradicionalmente trabalhavam em cursos regulares 

com práticas e tempos pedagógicos pré-definidos. Em um dos estudos, Sardo relata que muitas 

das dificuldades são superadas pelos estudantes: 

 

No entanto, há falta de continuidade entre a dinâmica do TE e a do TC. Cada módulo é 

composto por apenas um TE e um TC e a disciplina é finalizada no Seminário de 

Planejamento. Logo, há certa ruptura na dinâmica pedagógica, a qual se pretende a 

Pedagogia da Alternância, pois não há um ciclo entre os momentos formativos. Esta 

continuidade, atualmente, depende bastante das/os educandas/os. Neste sentido, uma das 

dificuldades relatadas foi a falta de contato com professoras/es e monitoras/es, ou seja, 

com a universidade no TC. Destacaram que há pouco ou nenhum contato com as/os 

docentes no TC, isto porque não foram desenvolvidas estratégias para esta articulação e 

conta-se com apenas uma visita das/os monitoras/es. (2013, p.84) 

Em outro relato fica evidente que saberes constituídos fora da universidade podem 

permitir "superar a monocultura do saber científico, com a idéia de que os saberes não científicos 

são alternativos ao saber científico (SANTOS, 2010, p. 107). 

 

Em primeiro lugar, foi mencionado a importância do formato do curso, a sua alternância 

na formação, intercalando Tempo Escola e Tempo Comunidade. Essa característica, que 

faz parte das experiências educativas do Movimento, é destacada pelos estudantes como 

um diferencial na sua formação, apesar da grade curricular ser a mesma das demais 

turmas de Medicina Veterinária da UFPEL (MACHADO, 2013, p.106).  

 

 Esse programa proporcionou experiências rupturantes no contexto das práticas 

pedagógicas tradicionais da Universidade, como é possível perceber na análise de Brito:  

 

O Curso de Ciências Agrárias adotou um projeto pedagógico pré-existente por isso sua 

estrutura curricular não contempla disciplinas voltadas para a discussão da realidade do 

público ao qual se destina o PRONERA, mas na dinâmica das aulas as problemáticas 

discutidas pelos estudantes redimencionava os conteúdos. O coordenador relata que o 

projeto do curso internalizou um e que, portanto, ele era desvinculado desse tema [...] 

Essa fragilidade no currículo de Ciências Agrárias contribuiu para a criação de um 



processo de formação paralelo, ou “currículo paralelo” promovido pelos movimentos 

sociais, no qual enfatizou-se a origem dos alunos, sua historicidade, pois muitos dos 

alunos faziam parte da militância política em diversos movimentos sociais, assim como 

explica o coordenador: “a gente conseguiu adequar através de um processo formativo 

paralelo. Então a gente teve além de um processo formativo normal um processo de 

formação simultâneo, de formação política, de organicidade, assim que de certa forma 

amenizou as diferenças existentes no PPP” (BRITO, 2011, p.102). 

 

 Esses primeiros achados são significativos do ponto de vista qualitativo. Demonstram que 

o Pronera não foi instituído nas universidade na plenitude preconizada pelo programa, porém 

todas as experiências apresentam significativas possibilidades de mútua implicação entre esse  

contexto emergente e a tradição universitária.   

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Os estudos apontam que  a realização do Programa ainda se constitui um desafio para as 

instituições universitárias, mesmo que as experiências estudadas tenham apontado para 

movimentos rupturantes nas práticas pedagógicas universitárias tradicionais. Nesse sentido, um 

dos pontos mais evidentes, comum em cursos de distintas regiões do país, foi a organização e o 

apoio mútuo que estudantes oriundos de movimentos populares demonstraram ao estudar 

baseados em métodos experimentados fora da Universidade.   

 
Por isso mesmo pensar certo coloca ao professor ou, mais amplamente, à escola, o dever 

de não só respeitar os saberes que os educandos, sobretudo os das classes populares, 

chegam a ela - saberes socialmente construídos na prática comunitária-, mas também, 

como há mais de trinta anos venho sugerindo, discutir com os alunos a razão de ser de 
alguns desses saberes em relação com o ensino dos conteúdos (FREIRE, 2016, p.31). 

 

 Portanto, tendo em vista que essa é a fase inicial da pesquisa, nas próximas etapas 

procuraremos ampliar as análises que nos ajudarão a compreender os achados da coleta de dados 

do estudo de caso, as entrevistas com professores, alunos, coordenadores do Curso da UFPel. A 

relevância desse estudo se acentua quando nos deparamos com dados que demonstram que 

estudantes originários de contextos sociais antagônicos aos de estudantes regulares puderam obter 

resultados acadêmicos superiores em termos avaliativos. Explicitar e explicar as condições que 

favorecem tais resultados se impõe como caminho da pesquisa a ser trilhado.   

 Consideramos, por fim, que nossa contribuição para a pesquisa poderá produzir reflexões 

ainda a serem exploradas no campo de análise das decisões pedagógicas e curriculares.      
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