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Resumo: 

Desde o ano de 2004 ocorre no Brasil a expansão das Licenciaturas em Educação do Campo a 

partir de quatro experiências-piloto incentivadas pelo Ministério da Educação Todas estas 

experiências tiveram como princípio teórico e metodológico a Pedagogia da Alternância para 

formação docente, alternando Tempo Escola/Universidade e Tempo Comunidade. Durante a 



segunda metade da década de 2010, intensifica-se a relação dos Movimentos Sociais do Campo 

com intelectuais das Universidades Públicas propondo uma aproximação real do conhecimento 

acadêmico com o conhecimento produzido pelos movimentos sociais em seus processos de luta 

e de formação política, herdeiros das experiências históricas de Educação Popular. A Pedagogia 

da Alternância tem como princípio primeiro a realidade concreta dos alunos, relacionando 

produção do conhecimento, território (geográfico, processos sociais de ocupação e simbólico) e 

trabalho comunitário. Hoje no Brasil a Pedagogia da Alternância se coloca como uma inovação 

pedagógica não somente no processo educativo da Educação Profissionalizante, mas também na 

Formação Docente, tendo em vista que não desvincula saber acadêmico da realidade social, 

integrando e interagindo as culturas locais. Considerando aproximação entre universidade, 

movimentos sociais e as classes populares, o enlace metodológico deste trabalho engloba 

procedimentos e abordagens qualitativas do tipo participante para inserção, contextualização 

dos sujeitos no campo de investigação. Em função desta natureza metodológica os 

pesquisadores/sujeitos salientam a compreensão de método de pesquisa como sendo um 

caminho tecido de relações socioculturais, de territorialidades e trajetórias de vida, que conduz 

todos à construção do conhecimento. Assim, a fenomenologia como concepção de pesquisa, em 

meio aos processos de crise de identidades no pensamento científico e na sociedade, dá conta da 

explicação do que é considerado conhecimento na sociedade. Inclusive, nas pesquisas em 

formação de professores quando se utiliza, do que é considerado senso comum, porque por meio 

deste se tece os significados e sentidos que os homens e mulheres comuns subjetivamente 

constroem a realidade.A relevância e a pertinência do trabalho para a área de pesquisa se apoia 

na atualidade das políticas públicas e aportes conceituais e políticos identitários, que as 

instituições formadoras se apropriam para expandirem os cursos de formação inicial de 

professores para a educação do campo e para as populações de periferia; neste sentido a 

Licenciatura em Educação do Campo toma a Pedagogia da Alternância introduzida no Brasil na 

década de 1960 nas escolas profissionalizantes dos filhos dos agricultores, como pressuposto 

curricular que estreita relação entre os conhecimentos, saberes e prática no âmbito institucional 

de profissionalização do professor e aqueles que são cunhados nas formas sociais e culturais 

populares. Pode-se então apontar que o trabalho em perspectiva traduz a produção científica de 

uma área de conhecimento e de formação docente onde os sujeitos institucionais e populares 

dão significado e sentidos ao que produzem e que assim vão modificando as estruturas. 
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Introdução 



No Brasil, ao longo da primeira década do século XXI, a Pedagogia da Alternância passou por 

processos de resignificação nas práticas de formação docente, em especial devido ao processo 

de institucionalização das Licenciaturas em Educação do Campo.  

Desde 2002, a Educação do Campo vem se institucionalizando através do parecer do Conselho 

Nacional de Educação (CNE) no. 36/2001, relativo às Diretrizes Operacionais para a Educação 

Básica nas Escolas do Campo (Brasil, 2001). Em 2005, o MEC por meio da Secadi (Secretaria 

de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão) instituiu o Programa de Apoio 

as Licenciaturas em Educação do Campo (Procampo), resultando na realização em 2007 de 

quatro experiências piloto da Licenciatura em Educação do Campo (Universidade Federal de 

Minas Gerais, Universidade de Brasília, Universidade Federal da Bahia, Universidade Federal 

de Sergipe). Em 2008 e 2009, a Secadi lança editais públicos para a execução desta graduação, 

resultando no seguinte dado: em 2011, 30 instituições universitárias ofertam a Licenciatura em 

Educação do Campo (Molina; Sá, 2012, p.467). O PRONERA (Programa Nacional de 

Educação na Reforma Agriaria) que surge em 1998 no interior do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário como resultado da luta pelo direito à educação dos movimentos 

sociais do campo foi instituído como politica permanente, em novembro de 2010, através do 

Decreto no. 7.352 (Brasil, 2010).  Em 20 de março de 2012, a presidenta da República lança o 

PRONACAMPO (Programa Nacional de Educação no Campo), que oferece apoio técnico e 

financeiro aos estados, Distrito Federal e municípios para implementação da política de 

educação do campo, atendendo escolas rurais e quilombolas.  

Todas estas experiências tiveram como princípio teórico e metodológico a Pedagogia da 

Alternância para formação docente, alternando Tempo Escola/Universidade e Tempo 

Comunidade. A Pedagogia da Alternância tem como princípio primeiro a realidade concreta dos 

alunos, relacionando produção do conhecimento, território (geográfico, processos sociais de 

ocupação e simbólico) e trabalho comunitário. Hoje no Brasil, a Pedagogia da Alternância se 

coloca como uma inovação pedagógica não somente no processo educativo da Educação 

Profissionalizante, mas também na Formação Docente, tendo em vista que não desvincula saber 

acadêmico da realidade social, integrando e interagindo as culturas locais. Neste sentido, 

cumpre ressaltar a importância da aproximação dos Movimentos Sociais do Campo com 

intelectuais das Universidades Públicas propondo um diálogo real do conhecimento acadêmico 

com o conhecimento produzido pelos movimentos sociais em seus processos de luta e de 

formação política, herdeiros das experiências históricas de Educação Popular.  

Deste modo, a Licenciatura em Educação do Campo toma a Pedagogia da Alternância 

introduzida no Brasil na década de 1960 nas escolas profissionalizantes dos filhos dos 

agricultores, como pressuposto curricular que estreita relação entre os conhecimentos, saberes e 



práticas no âmbito institucional de profissionalização do professor e aqueles saberes que são 

cunhados nas formas sociais e culturais populares.  

 

 

A Licenciatura em Educação do Campo da UFRRJ 

A proposta do Projeto Político-Pedagógico do Curso de Licenciatura em Educação do Campo 

foi formulada a partir da orientação das demandas advindas dos Seminários, Fóruns e Projetos 

sobre a Educação do Campo, Juventude Rural, Movimentos Sociais, Educação em Contextos 

Específicos, Escola Ativa e Agroecologia que vêm sendo promovidos pela instituição entre as 

duas últimas décadas, tendo a frente docentes responsáveis pela elaboração dessa proposta; 

contam ainda as proposições de grupos de ensino, pesquisa e extensão sobre mundo rural, 

cultura e identidade, questão ambiental e agroecologia. Há de se considerar que a UFRRJ possui 

dois cursos de licenciatura - Ciências Agrícolas e Economia Doméstica - que foram 

consolidados em períodos de expansão das instituições agrícolas e tecnológicas, contudo, na 

atualidade esses cursos não dão conta das especificidades socioculturais e educacionais que se 

reconhecem como diversificadas e politicamente enraizadas nas lutas democráticas pela 

alteridade.  

Partindo desse contexto, nos ancoramos na experiência formativa de professores para o ensino 

agrícola e escolas do campo, que até então a UFRRJ vinha desenvolvendo nos cursos de 

Licenciatura em Economia Doméstica e de Licenciatura em Ciências Agrícolas, apoiando a 

profissionalização dos jovens e adultos inscritos em nossos concursos vestibulares. No entanto, 

há contribuições fora desses espaços de graduação, na medida em que houve e há estreitamentos 

de laços por meio de experiências que se efetivam nos enlaces entre o instituinte e o instituído, 

por meio de políticas públicas. A Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que apresentou 

a proposta do Curso de Licenciatura em Educação do Campo (LEC/UFRRJ) ao PRONERA em 

2009, vem atuando no atendimento às demandas populares, por meio de outras intervenções 

qualificadas como: o PRONERA (Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária) (1997-

2003), a Alfabetização Solidária no RJ e outros estados do Nordeste (1997-2003), o MOVA em 

bairros de assentamento – Sol da Manhã e outros – de Seropédica e Itaguaí (entre 1980 e 1993), 

Projeto Caminhar (2007-2008). Este último, uma experiência inicialmente voltada para os 

servidores da UFRRJ, recentemente desdobrou-se na Educação de Jovens e Adultos em parceria 

com a Prefeitura Municipal de Seropédica. 

Além dessas experiências destacam-se também: um Programa de recuperação de áreas 

degradadas em Micro-bacias, com ações, dentre outras, de educação ambiental, destinadas aos 

agricultores e escolas dos Centros Comunitários de Paracambi/RJ; no mesmo município, foi 



desenvolvido um grande Programa interdisciplinar de desenvolvimento rural sustentável, com 

base na agroecologia (2001-2003). Destaque-se ainda: um Programa de conscientização e 

formação comunitária, desenvolvido em Seropédica e Itaguaí – Solos, Alimento, Saúde e Vida; 

um programa de recuperação das margens dos rios que fornecem água ao Rio de Janeiro 

(Guandu e Macacu), com a utilização de mão-de-obra de apenados, que vêm recebendo 

capacitação sócio-ambiental-profissional na Universidade, num processo de qualificação e 

integração à sociedade; um Programa de Redes Interdisciplinares em Espaços Populares, 

desenvolvido inicialmente em Itaguaí, desdobrando-se para Seropédica e Nova Iguaçu, 

compondo projetos que atuam em EJA, Educação Ambiental e Formação de Professores. Esses 

são alguns dos exemplos que podemos citar dentre diferentes e distintos projetos de pesquisa e 

extensão que vêm sendo levados a cabo pela comunidade acadêmica, coordenados pelos 

docentes-pesquisadores. 

Mais recentemente, a comunidade universitária vem sendo desafiada a construir com os sujeitos 

e atores coletivos projetos para atender aos inúmeros Editais de ações afirmativas vinculados ao 

MDA, MMA e MEC. Atualmente, vimos desprendendo esforços, juntamente com demais 

parceiros, em prol da Educação de Campo, pois o MST, A FETAG, a AMOC (Associação dos 

Moradores do Campinho-Paraty/RJ) e demais entidades vinculadas aos assentamentos da 

reforma agrária reivindicam a retomada do PRONERA e de uma reformulação no curso de 

Ciências Agrícolas para atender a profissionalização dos jovens via educação de jovens do 

campo e de comunidades periurbanas na formação em bases da Agroecologia e da Agricultura 

Familiar. Além disso, atendemos aos pedidos dos poderes públicos municipais para a 

viabilização de inúmeros programas e projetos de Plano Diretor, como é o caso dos Municípios 

de Paracambi, Seropédica, Itaguaí, dentre outros.   

A UFRRJ tem parceiros institucionais como a EMBRAPA/Agrobiologia, a EMBRAPA/CTAA, 

EMATER, a PESAGRO que interagem em trabalhos relacionados com a formação, em nível de 

extensão e pesquisas, de estudantes e grupos sociais ligados à Agronomia, Engenharia Florestal, 

Ciências Agrícolas, Economia Doméstica, Zootecnia na SIPA – Sistema Integrado de Produção 

Agroecológico “Fazendinha Agroecológica”. Este espaço de ensino, pesquisa e extensão foi 

institucionalizado pela UFRRJ num convênio de apoio recíproco com a 

EMBRAPA/Agrobiologia e PESAGRO-Rio, tendo como eixo de ação a agroecologia.  Tem 

sido palco de várias atividades como um importante laboratório de aulas práticas para 

estudantes do Colégio Técnico e dos cursos de graduação; de pesquisa para estudantes de 

diferentes cursos de pós-graduação e de extensão aberta à comunidade. 

Outras parcerias se estruturam com vários professores do ensino agrícola participando de nosso 

programa de Pós-Graduação em Educação Agrícola (PPGEA), perspectiva essa que nos 



alimenta quando a realidade do ensino agrícola nacional começa a verter outros canais de 

saberes em relação identitária com a agricultura familiar e a agroecológica.   

Temos que considerar a relevância de programas como o PRONERA que abriu novos laços 

entre o INCRA, a UFRRJ e as organizações sociais diversas, além de trabalhos junto à AS-PTA, 

o que na atualidade se concretiza com a  mobilização pela construção de uma proposta que 

objetiva a criação de um Centro de Formação de Agricultura Familiar e Agroecológica, 

localizado na “Fazendinha Agroecológica”, local este onde estão sendo realizadas as atividades 

da LEC/UFRRJ.   

Ao longo de sua existência, a UFRRJ vem qualificando trabalhadores e profissionais e 

executando ações de pesquisa e extensão ligadas ao meio rural em suas múltiplas dimensões: 

insumos, produção agrícola, tecnologias alternativas, educação, desenvolvimento rural e 

relações sociais, entre outros aspectos.  Com o acúmulo deste conjunto de ações e processos 

sociais que envolvem décadas a UFRRJ, o projeto político-pedagógico da Licenciatura em 

Educação do Campo se apresenta como mais um momento de consolidação de uma reflexão 

teórica a respeito da realidade do campo, bem como de práticas pedagógicas autênticas e 

consistentes no que tange esta mesma realidade.  

O Curso de Licenciatura em Educação do Campo (LEC/UFRRJ) se constituiu a partir de Edital 

PRONERA/MDA-2009 e está estruturado em 3.540 horas distribuídas em três anos e 

organizadas em seis etapas a partir da Pedagogia da Alternância. Oferece duas habilitações: 

Agroecologia e Segurança Alimentar; Ciências Sociais e Humanidades.  

A formulação do seu Projeto Político-Pedagógico ocorreu ao longo de meses, em parceria com 

os diversos movimentos que integram a Licenciatura (MST, FETAG, CPT, Rede de Educação 

Cidadã/RECID/RJ, quilombolas e indígenas). Tendo como referência as experiências da 

Educação Popular e articulando as diversas dimensões formadoras do complexo curricular, a 

Licenciatura desenvolveu algumas ferramentas didático-pedagógicas: o Trabalho Integrado a 

partir do Estudo da Realidade de cada Território, os Laboratórios Midiáticos (Informática, 

Visualidades e Audiovisual, Teatro Popular, Produção Textual e Grupos de Estudo), os 

Cadernos Reflexivos (auto-formação) e os cadernos com os Planos de Estudo e Atividades do 

Tempo Comunidade.  

Trabalhamos com os referenciais da educação contextualizada (Estudo da Realidade), da 

Interdisciplinaridade, da Pedagogia da Alternância, articulando trabalho/arte/mídias como 

princípios educativos, utilizando os relatos auto-biográficos dos percursos como instrumentos 

de auto-formação dos educandos e da interrelação entre docência/pesquisa/extensão na práxis 

cotidiana da vivência do Curso. As Narrativas tanto na Linguagem textual (poesias, trabalhos de 

disciplinas, trabalhos integrados, cadernos reflexivos) como na Linguagem da Imagem 



(fotografias, produções audiovisuais, desenhos) serão as referências para a reconstrução da  

Memória dos Sujeitos e de seus Percursos Formativos, bem como da Memória das Lutas Socias 

do Campo e da Cidade no Estado do Rio de Janeiro.  

Tendo como referência as experiências da Educação Popular (Brandão, 1987; Freire, 1987, 

1993, 1994; Fávero, 1983), a Licenciatura desenvolveu experimentalmente algumas ferramentas 

didático-pedagógicas que articulam as diversas dimensões formativas do currículo, incluindo 

novos Tempos e Espaços.  

Em primeiro lugar, é importante apontarmos as diversas dimensões formadoras do complexo 

curricular: a) a dimensão politico-epistemológica; b) a didático-curricular; c) a da formação dos 

sujeitos educadores e educandos. Tratando-se de curso de Ensino Superior, as atividades 

desenvolvidas buscam articular as atividades de docência, pesquisa e extensão. Tratando-se de 

um curso voltado para os educandos do campo, baseia-se na Pedagogia da Alternância (Tempo 

Escola e Tempo Comunidade). Gimonet  (2007, p. 120) chama de Alternância real (ou 

integrativa) aquela que:   

 

(...) não se limita a uma sucessão dos tempos de formação teórica e prática, mas realiza 

uma estreita conexão e interação entre os dois, além de um trabalho reflexivo sobre a 

experiência. (...) E cada formando que alterna e não a instituição e as aprendizagens de 

cada um, as relações, conexões e integrações que supõe e que dependem dele mesmo: 

suas implicações, suas motivações, seu projeto que dão sentido, coerência, unidade e 

continuidade ao percurso formativo. 

 

Quanto à primeira dimensão - a político-epistemológica – o curso busca, enquanto desafio, 

partir de uma perspectiva de construção em rede de diferentes conhecimentos (escolares, 

científicos, midiáticos, do cotidiano) priorizando os referenciais sócio-culturais dos povos do 

campo e as experiências desenvolvidas ao longo de décadas pela educação popular, pelas lutas e 

pelos movimentos sociais do campo. Além disso, em função da diversidade de sua composição 

– agricultores familiares das áreas de Reforma Agrária, quilombolas e indígenas – o curso ganha 

características de educação intercultural.  

Quanto à segunda dimensão – a didático-curricular – as atividades de docência da 

LEC/UFRRJ encontram-se vinculadas às atividades de pesquisa e de extensão. Os educandos do 

mesmo assentamento/quilombo/aldeia encontram-se organizados em grupos de trabalho para 

realização de pesquisa sobre sua própria realidade (Estudo da Realidade – FREIRE) e esta 

pesquisa se constitui na base do Trabalho Integrado. Este Trabalho visa articular a pesquisa de 

cada realidade com os conteúdos das disciplinas trabalhadas na Etapa - produção de 



conhecimento em rede (Alves e Garcia, 2000) - e é sempre apresentada pelo grupo para toda a 

turma e para uma banca de professores no início do Tempo Escola. Este é um dos mecanismos 

para garantir a interdisciplinaridade e a educação contextualizada na formação de professores. 

No Tempo Comunidade, os educandos aprofundam a pesquisa e realizam atividades de 

intervenção em suas localidades e nas escolas (extensão). A própria dinâmica da alternância já 

proporciona novas formas de Tempos e Espaços Educativos. Conforme indica Gimonet (2007, 

p. 19): 

 

"Com a Pedagogia da Alternância deixa-se para trás uma pedagogia plana para 

ingressar numa pedagogia no espaço e no tempo e diversificam-se as instituições, bem 

como os atores implicados. Os papéis destes não são mais aqueles da escola 

costumeira. (...) o alternante não é mais um aluno na escola, mas já um ator num 

determinado contexto de vida e num território".  

 

Além disso, durante o Tempo Escola nos horários noturnos, os estudantes participam dos 

Laboratórios Midiáticos em que vivenciam atividades de informática, oficinas de produção 

textual, Teatro Popular, oficinas de visualidades e de audiovisual e também grupos de estudo. 

Em todo inicio de Etapa, na abertura do Tempo Escola, os estudantes apresentam suas pesquisas 

e os resultados de suas ações realizadas no Tempo Comunidade. Durante o Tempo Comunidade, 

cada grupo possui um Caderno de sistematização para registro do planejamento (Plano de 

Estudos) e dos encontros de estudo e de atividades.   

Quanto à terceira dimensão - formação dos sujeitos educadores e educandos: os espaços de 

debate coletivo sobre o curso contribuem para a construção de novas experiências e 

subjetividades. Dessa forma, as reuniões de Colegiado e outras formas de agrupamento 

construídas na LEC – grupos do Trabalho Integrado (por assentamento/quilombo/aldeia), 

Núcleos e Equipes - , além de serem responsáveis pela organicidade dos educandos, se 

constituem em espaços/tempos de aprendizagem coletiva, de crítica e de auto-crítica. Como 

princípio para formação de professores, a LEC entrega a cada educando um caderno (dito 

“reflexivo”) para que relate seu próprio processo formativo – uma formação baseada na auto-

formação. Ao final do curso, estes cadernos serão sintetizados por cada educando num 

memorial sobre o próprio percurso formativo. 

A sistematização e a análise das produções dos licenciandos nos indicam algumas imagens e 

pistas desse complexo formativo no que diz respeito às três dimensões a que nos referimos  

anteriormente. 



No que diz respeito à dimensão político-epistemológica, compreendemos que a dinâmica da 

LEC traz repertórios novos para o ambiente universitário, valorizando as experiências dos 

movimentos sociais e as diversas manifestações da cultura popular. Além disso, consideramos 

de grande importância o fato da LEC/UFRRJ colocar o campo – e com ele, os temas da 

agroecologia, da produção familiar, da relação sociedade/natureza – no cotidiano da 

Universidade, tendo em vista o preconceito e a marginalização que a questão do campo sofre. 

Mesmo uma Universidade que leva “Rural” em seu nome e que possui uma tradição histórica 

neste terreno, vem sofrendo um processo de transformação com a ampliação fruto do REUNI. 

Existem muitos segmentos atualmente na UFRRJ que não possuem uma apropriação sobre o 

percurso histórico da instituição e que padecem dessa centralização cultural em torno dos 

valores urbanos e capitalistas. 

Quanto à dimensão didático-curricular, muitas contribuições vem sendo dadas pelo Curso, 

conforme pudemos mostrar ao comentar e descrever as diversas ferramentas de ensino-

aprendizagem, as tentativas de articulação interdisciplinar a partir do Trabalho Integrado, as 

atividades de produção nos Laboratórios Midiáticos e as experiências relacionadas ao tempos e 

espacos da Alternância. Cremos que estas vivências poderão ter desdobramentos em outros 

cursos na medida em que os professores vêm de vários Departamentos diferentes.   

Em relação à formação dos sujeitos educadores e educandos, pensamos que os espaços de 

debate coletivo sobre o curso contribuem para a construção de novas experiências e 

subjetividades, contando também como instrumentos de registro dos relatos de auto-formação 

(cadernos reflexivos). Colocar em pauta na Universidade a auto-formação como metodologia de 

formação do educador contribui para que o conjunto das outras Licenciaturas na UFRRJ 

prestem atenção para a preparação deste profissional no sentido de construir sua perspectiva 

educativa a partir do exercicio reflexivo sobre suas próprias práticas.  

 

Territórios e Produção do Conhecimento  

A LEC/UFRRJ é composta hoje por 58 Educandos, oriundos do MST, da FETAG, da CPT, da 

RECID, de comunidades quilombolas e indígenas. Como contrapartida ao Convênio 

PRONERA/INCRA/RJ, a UFRRJ ofereceu 10 vagas para candidatos de comunidades indígenas 

e quilombolas.  Assim, a LEC/UFRRJ passa a ser constituída por  4 Regionais, identificadas 

com base nos diversos territórios de áreas de reforma agrária, aldeias e quilombos. As regionais 

e seus respectivos territórios são os seguintes: Metropolitana (Campo Alegre, Marapicu, Terra 

Prometida, São Bernardino, Japeri, Piabetá/Magé, Quilombo das Guerreiras), Médio Paraíba 

(Pinheiral, Quatis/Piraí/Volta Redonda, Itapeva), Sul Fluminense (Aldeia Sapucaia, Praia do 

Sono e Quilombo Santa Rita do Bracuí), Norte Fluminense (Assentamento Zumbi dos Palmares 



e Assentamento Celso Daniel).  Estes  territórios são territórios de pertencimento pela luta social 

e resistência cultural. E é justamente a pesquisa que se realiza nos territórios durante a produção 

do Trabalho Integrado que vai dando ao Curso uma particularidade única, influenciando no 

planejamento e na construção interdisciplinar dos conteúdos disciplinares das três áreas de 

conhecimento: Educação, Ciências Sociais e Humanidades, Agroecologia e Segurança 

Alimentar, criando uma dinâmica própria em termos de condução pedagógica, onde a 

elaboração teórica sobre experiência social tem papel relevante.  

A educação do campo é herdeira da educação popular, tal como se constituiu no Brasil a partir 

da segunda metade do século XX, com todas as implicações e indeterminações do conceito30. A 

vinculação direta com os movimentos sociais em seus processos de territorialização concreta e 

cultural, bem como a opção pela Pedagogia da Alternância faz do Território um elemento 

central da produção do conhecimento que não se desvincula das práticas sociais in loco.  

Compreendemos o território a partir dos seus sujeitos e das relações de poder que se 

estabelecem na dinâmica social. Portanto, o conteúdo do território  é  algo dinâmico, que inclui 

a vida econômica, politica e cultural, formas de sociabilidade ou como nos ensinou Milton 

Santos, não tem sentido falar de território em si mesmo, mas de território usado, onde a 

sociedade exerce incansavelmente um diálogo que inclui “as coisas naturais, articificais, a 

herança social e a sociedade em seu movimento atual”. (Santos, 2000, p. 26).  

Existe porém, uma problemática atual a respeito do território e dos processos sociais de 

desenvolvimento. Segundo Alentejano (2011), existem duas formas de tratar a questão.  A 

primeira concepção sustenta que há determinadas qualidades do território que o tornam mais 

propício ao desenvolvimento, como um capital social superior ou a qualidade de regiões 

ganhadoras. A segunda cocepção sustenta que cada território possui caracteristicas próprias que 

abrem possibilidades diferenciadas de desenvolvimento. Portanto, ao contrário da primeira 

concepção, “não há atributos específicos do território que confiram a este um sentido 

previamente determinado do desenvolvimento, tampouco territórios naturalmente dotados de 

vantagens sobre os demais (...)”. (2011, p. 40). No entanto, ainda de acordo com Alentejano 

(2011, p. 41), um elemento fundamental para a constituição desta relação entre território e 

desenvolvimento é a estrutura agrária, que aponta para possibilidades e formas desta relação 

contraditória e tensa entre território e desenvolvimento, posto que não foge a forma-mercadoria 

ou a dinâmica da produção de valor que organiza a sociedade capitalista como todo, 

independente das fronteiras geográficas e políticas. 

                                                           
30 Sobre as indeterminações do conceito de Educação Popular Ver: Machado, Leandro. Educação 
Popular no Contexto da Guerra Cosmopolita. Dissertação de Mestrado em Educação/PPGEDUC. RJ: 
Seropédica/UFRRJ, 2011.  



Os Territórios da LEC/UFRRJ estão demarcados por sujeitos que lutam pela reforma agrária, ou 

seja, por sujeitos que buscam alterar a estrutura agrária do Brasil, que historicamente vem 

apresentando em sua formação social uma peculiar dialética entre tradição e modernização do 

campo, bem como processos de desterritorialização e territorialização. 

O objetivo da LEC/UFRRJ é ver na particularidade de cada território esta dialética entre 

tradição e modernização, tendo como foco as narrativas dos sujeitos sobre seus processos de 

luta pela terra e pela reforma agrária, bem como as imagens (fotografia e produção audiovisual) 

que apontam a contradição da formação social brasileira. Estas narrativas e imagens serão 

fontes, bem como produtos da pesquisa no interior da LEC, integrando uma cartografia oral e 

imagética da realidade do campo no Estado do Rio de Janeiro em tempos de refluxo dos 

movimentos sociais e do avanço do capital.  

A partir da apresentação dos territórios e do conjunto dos debates, vamos elaborando as Linhas 

de Pesquisa no interior da LEC/UFRRJ.  Neste momento, estamos construindo as Linhas de 

Pesquisa, que atravessam as áreas de Conhecimento (Educação, Ciências Sociais e 

Humanidades, Agroecologia e Segurança Alimentar), os educadores e educandos, num processo 

coletivo de produção do conhecimento aliado à própria experiência social da LEC/UFRRJ. São 

elas:   

 

x Estado, Movimentos Sociais e Poder Popular. As lutas sociais e suas relações com o 

Estado. Autonomia e Dependência. As diferentes lutas sociais no contexto 

contemporâneo e suas formas organizativas.  

x Sujeito Coletivo e Produção do Conhecimento. Dimensão histórica. O sujeito coletivo 

da turma. A dialética da formação e deformação humana.  

x A dialética tradição e modernização nas Lutas Sociais no Campo e na Cidade. 

Modernizações Conservadoras na Periferia. Formas de dominação e resistência das 

classes populares.  

x Política Educacional e Educação do Campo. Escolas do Campo. Formação de 

Professores/ Currículo/ Materiais Pedagógicos/Gestão/Planejamento e Avaliação. EJA 

na LEC. Pedagogia da Alternância e Ensino de Agroecologia.  

x Agricultura familiar, Agroecologia e Segurança Alimentar 

x Povos Tradicionais e Educação do Campo. 

 

Sujeitos do Campo, Narrativas e Produção do Conhecimento 



Falar de si, de seu processo de formação, do lugar de pertencimento como dispositivo de 

pesquisa, de produção do conhecimento, implica numa relação mais íntima entre conhecimento, 

formação humana e arte, onde atividade artística, atividade de pesquisa e formação do singular e 

do plural se unem no presente  a fim de dar outros significados aos processos educativos e ao 

próprio modo de ser desta humanidade hoje carente de imaginação criadora.   

 

(...) O relato é um território simbólico a ser percorrido freqüentemente a fim de se 

descobrir nele recantos não percebido até então e ampliar, por esse fato, o outro 

território que é o de nossa liberdade e o de nossa evolutividade criadora. (Josso, 2008, 

p.47) 

 

As fontes orais sempre foram as referências da narrativa das classes populares. Podemos citar 

nesta perspectiva a história africana, a história dos movimentos sociais ou como diria Benjamin, 

a história dos vencidos. Narrativa, Pesquisa territorial, Memória e Testemunho Oral compõem o 

quadro conceitual da chamada Historia Oral, que segundo a historiografia clássica tem como 

particularidade  ambigüidades,  esquecimentos e distorções, sendo inexata pela subjetividade do 

pesquisador e do narrador (Amado e Moraes, 2005).  

A historicização da memória através da mediação do sensível, o trabalho crítico com as fontes 

orais e com as imagens, o trabalho crítico com as representações do real, o trabalho comunitário 

nos territórios constituem as referências teórico-metodológicas da pesquisa na LEC/UFRRJ. 

A dialética da narração, memória e esquecimento, não se faz sem dor, sem imaginação estética, 

sem escolha.  Traumas, cicatrizes sociais, momentos de felicidade nos reencontros com a 

tradição de luta social que herdamos, nos reencontros da existência individual, onde seres 

individuais no íntimo da luta pela liberdade humana se reconhecem no direito de ser livremente 

sem coações, na liberdade de expressividade, na dinâmica existente entre a  pulsão da vida e da 

morte que nos constitui.  

A construção da memória e sua relação com a história é um tema tradicional para o campo da 

historiografia francesa nos anos de 1970/1980. Pierre Nora com seu clássico Os lugares de 

memória, Jacques Le Goff com História e Memória, as relações entre documento e monumento, 

instituições, fontes, demarcam fundamentalmente a história como método de conhecimento 

critico sobre a memória, pois sendo a memória imperfeita, inexata e ambígua, cabe à história 

realizar a critica, racionalizando-a num tempo linear, contrapondo fontes, produzindo uma 

cientificidade na escrita da história sobre as memórias produzidas no que diz respeito a 

determinado fenômeno histórico. História e memória se opõem, são conflitivas,  sendo a 

história senhora da memória. Na atualidade, com a revalorização da memória pelos sujeitos 



individuais, pelos sujeitos coletivos, emergindo formas diferenciadas de escrita da história  

como biografias, autobiografias, narrativas orais/audiovisuais, abre-se para a valorização do 

sensível, para a função cognitiva da memória afetiva, geralmente excluída do campo da 

historiografia tradicional, história e memória se complementam.  (Seixas, 2004).  

O movimento dialético entre memória e história, memória e esquecimento, memória e 

conhecimento, memória e ação na atualidade requer as memórias exiladas dos lugares de 

memória, requer a autonomia da memória em diálogo com a história e a arte. A memória discute 

sua relação com a história e se faz presente na dimensão afetiva, descontínua, clandestina das 

experiências, humanas, sociais e políticas, além da função criativa na reatualização do passado 

que se inscreve no tempo presente. A reconstrução da memória pela historiografia através do 

resgate voluntário da memória, deve considerar com força e potência histórica e humana “ o 

estudo dos mitos, das sensibilidades, das paixões políticas, da imaginação e do imaginário na 

história”, “ a manifestação instável da memória involuntária”, “emotiva”, “imprecisa”. (Seixas, 

2004, p. 48).    

Existe uma tradição da memória que além de reconhecê-la como dimensão cognitiva, valoriza 

sua dimensão estética, ética e política, lembrar sentido e agindo. Podemos citar aqui Proust, 

Bergson, Bachelard, Nietzsche, Benjamin.  Retomando as pistas deixadas por  Proust na obra  

Em busca do Tempo Perdido, o que importa é sentir e reconstruir a fusão do instante com a 

longa duração, fusão dos tempos descontínuos e assimétricos de um passado plural, demarcando 

assim a existência de uma espiral da memória que constrói o real, ou seja, “reencontrando o 

vivido ao mesmo tempo no passado e no presente, a memória recria o real; nesse sentido, é a 

própria realidade que se forma na e pela memória”.  Este atemporal de Proust que funde 

instante e duração, tornando contínuo, o que se apresenta como descontínuo se materializa com 

a presença da dimensão estética. Ou seja, a atualização das experiências passadas no ato da 

memória não separa dimensão estética, experiência histórica e dimensão ético-politica. Neste 

sentido, vale a pena ressaltar, a importância da relação entre memória e mito, que possibilita 

pensar a dimensão racional e afetiva na qual esta implicada a ação, visto que “ a presença e 

intervenção dos mitos políticos potencializam-se nos momentos agudos de crise, [demarcando] 

o alcance da força da memória na construção dos mitos identitários que tem informado 

contemporaneamente as ações de reconhecimento social e político”. (Seixas, 2004, p.51-55).  

Os territórios da LEC/UFRRJ estão encharcados de memórias descontínuas, de fios da meada 

rompidos, de sujeitos esquecidos, de silenciamentos após traumas marcados pela violência 

social e estatal. Como  não existe uma fórmula para a reconstrução do contínuo das memórias 

das lutas sociais do campo e da cidade no Estado do Rio de Janeiro, as formas narrativas serão 

diferenciadas, bem como os cortes temporais, ou seja, as fusões entre instantes e duração na 



compreensão da dialética memória e história, memória e conhecimento, memória e ação dentro 

do processo histórico.  

Uma das formas narrativas que entrarão como possibilidade é a biografia mesclada com a 

autobiografia, ou como já apontamos acima, as chamadas narrativas de auto-formação. A 

biografia, antes identificada como um gênero menor da narrativa historiográfica aparece na 

atualidade como alternativa para uma travessia compartilhada na produção do conhecimento 

entre as dimensões do sensível e da racionalidade histórica e política, além de fazer a critica ao 

padrão próprio da indústria cultural que é a massificação e a midiatização das vivências dos 

sujeitos em detrimento de suas experiências compartilhadas31.  

 

Concluindo... 

Estamos na metade do curso e um sem número de questões se apresentam a todo instante, desde 

a relação tensa e contraditória da pedagogia da alternância na Universidade, em especial no 

processo de legalização no sistema que implica realização de magias pelo descompasso do 

tempo existente entre a lógica do curso regular e a lógica da pedagogia da alternância, a 

certificação das habilitações pelo MEC, etc. A compressão do tempo de um curso de graduação 

em 3 anos, aliada à escolarização precária e a mudança do padrão cultural dos educandos de um 

modo geral, com pouco contato com a leitura, com pouca  presença das artes como a poesia, a 

literatura, as músicas de uma certa tradição popular brasileira, mesmo com a elevada produção 

de poesias no seio do curso realizada pelos próprios educandos. O que percebemos na 

experiência social e pedagógica que nos toca são os imensos desafios de manter a autenticidade 

das experiências de educação popular por dentro da Universidade pública brasileira, apesar da 

proliferação das licenciaturas em educação do campo na última década.     

No tocante à Pedagogia da Alternância e sua inovação pedagógica no que diz respeito à 

formação docente, vale a pena ressaltar a importância da narrativa dos sujeitos sociais sobre 

seus territórios e seus processos formativos, a aproximação entre universidade, movimentos 

sociais e as classes populares, bem como o enlace metodológico que engloba procedimentos e 

abordagens qualitativas do tipo participante para inserção, contextualização dos sujeitos no 

campo de investigação. Em função desta natureza metodológica os pesquisadores/sujeitos 

salientam a compreensão do método de pesquisa como sendo um caminho tecido de relações 

socioculturais, de territorialidades e trajetórias de vida, que conduz todos à construção do 

conhecimento.  
                                                           
31 A princípio três biografias se apresentam como projeto de pesquisa no interior da LEC:  A 
biografia de Tenório Cavalcanti e o Campo de Caxias, educando Abraão; Prata Preta e a Resistência 
Negra no Rio Antigo, educanda Angela; Laudenor de Souza, o Metalúrgico - Sem Terra, educanda 
Clotilde.  



Pode-se então apontar que o trabalho em perspectiva traduz a produção científica de uma área de 

conhecimento e de formação docente onde os sujeitos institucionais e populares dão significado e 

sentidos ao que produzem, modificando assim as estruturas das instituições educacionais, bem como dos 

movimentos sociais do campo.  
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