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Resumo: 

Neste texto apresentamos resultados da pesquisa “Avaliação das Primeiras Turmas do Curso de 



Licenciatura em Educação do Campo” desenvolvida com apoio da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior/CAPES e da Coordenação Geral da Educação do 

Campo/Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade/Ministério da 

Educação/Brasil. A pesquisa teve duração de quatro anos, contou com participação de oito 

universidades federais e teve por objetivo central sistematizar, problematizar e refletir sobre a 

implantação do curso em diferentes regiões do país. Para este trabalho apresentamos o processo 

de implantação do Curso de Licenciatura em Educação do Campo (LeCampo), desenvolvido 

pela Faculdade de Educação/Universidade Federal de Minas Gerais (FaE/UFMG). O LeCampo 

teve início com implantação de duas turmas com início em 2005 e 2008, respectivamente, em 

caráter experimental. A partir de 2009 o curso passa a integrar o conjunto de oferta regular da 

FaE/UFMG. A pesquisa produziu informações sobre os princípios políticos pedagógicos, alguns 

aspectos da estrutura curricular e de gestão do Curso. No âmbito da gestão focalizamos a 

parceria com os movimentos sociais como um dos principais eixos que estruturam o curso. Os 

movimentos sociais do campo incluíram, nas últimas décadas, em suas agendas a luta pela 

educação. Nessa luta firmaram parcerias com universidades, organizações governamentais e não 

governamentais produzindo, nessa articulação, princípios e matrizes conceituais e práticas, bem 

como conquistando a implantação de políticas públicas visando garantir o cumprimento do 

direito de acesso e permanência universal à educação superior. A licenciatura, como prática de 

formação para as séries finais do ensino Fundamental e ensino Médio, é uma experiência em 

fase inicial de construção. Organizamos o texto em três partes. Na primeira indicamos os 

princípios, conceitos e práticos do Movimento pela Educação do Campo, território que fertiliza 

a organização do curso. Na segunda apresentamos o curso na dimensão do histórico de sua 

construção e dos aspectos relativos a organização curricular. Na última parte elaboramos uma 

reflexão, indicando alguns dos desafios e possibilidades que possam sinalizar para uma atuação 

docente comprometida com a construção de uma educação emancipadora em contextos de 

desigualdade e diversidade. 

Palavras-chave: 

Formação de Professores; Educação do Campo; Movimentos Sociais Camponeses; Educação 

Superior; Brasil.  

 

Este texto é produto do trabalho na pesquisa “Avaliação das Primeiras Turmas do Curso de 

Licenciatura em Educação do Campo” realizada com apoio do Observatório da Educação do 

Campo/Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior/CAPES e da 

Coordenação Geral da Educação do Campo/Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização 

e Diversidade/Ministério da Educação. A pesquisa tem duração de quatro anos, conta com 

participação de quatro universidades federais e tem por objetivo central sistematizar, 

http://www.google.com.br/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.capes.gov.br%2F&ei=cKQPTaHLI4K78gag-PSdDg&usg=AFQjCNE53tJXdfzL-F2NVAkYmT3LPEomsA


problematizar e refletir sobre a implantação do curso em diferentes regiões do país. O estudo é 

desenvolvido por meio de um conjunto de pesquisas  - monografias, dissertação, teses e 

profissional. A maioria delas é longitudinal, isto é, acompanha o acontecer do curso desde a 

implantação. O objetivo central das pesquisas desenvolvidas no âmbito do Observatório da 

Educação do Campo é produzir informações capazes de contribuir para a criação e 

fortalecimento de políticas públicas na perspectiva da Educação do Campo. 

No trabalho em foco apresentamos a experiência do Curso de Licenciatura em Educação do 

Campo (LeCampo) desenvolvida na  Faculdade de Educação, Universidade Federal de Minas 

Gerais, Brasil. Para tanto utilizamos como fonte as pesquisas já concluídas e em 

desenvolvimento  (FaE/UFMG, 2008,2009; Gonzaga, 2009; Lima, 2009; Martins, 2009; Santos, 

2009; Antunes-Rocha, 2010; Horácio, 2010, Roseno, 2010, ). 

Organizamos o texto em três partes. Na primeira cuidamos de registrar a matriz de princípios, 

conceitos e práticas estruturadoras da Educação do Campo, contexto no qual se cria e se 

desenvolve o curso. Na segunda, apresentamos a experiência desenvolvida na FaE/UFMG, 

objetivando evidenciar a matriz curricular, o perfil dos estudantes, os impactos do Curso na 

universidade, nas instâncias públicas, nos movimentos sociais, nos municípios e nas 

comunidades. Na terceira buscamos discutir essa experiência à luz das possibilidades e limites 

que o curso apresenta como projeto de formação docente na perspectiva de construção de um 

projeto educativo articulado às demandas que os Povos do Campo trazem no sentido de 

fortalecer suas lutas para construção de uma forma sustentável de produção da vida.  

 

Da Educação Rural à Educação do Campo: desconstrução e afirmação de princípios, 

conceitos e práticas 

A educação escolar destinada às populações pobres cujas atividades estão relacionadas com 

a agricultura, pecuária, pesca, extrativismo, dentre outros, isto é, dependem 

fundamentalmente da terra, das matas e da água para a sobrevivência, se constitui 

historicamente como um grande desafio no Brasil. Nesse sentido a formação de docentes 

assume nesse contexto sentidos contraditórios, pois ao mesmo tempo que se lhes imputa a 

responsabilidade pela precariedade verifica-se a presença de um processo formativo 

desconectado com a real situação vivenciada pela população camponesa. A história informa 

que até meados dos anos 40 do século XX, não se observa nenhuma ação concreta em torno 

da implantação da escola no meio rural. Uma ação concreta 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. Coube aos 

Estados assumir a responsabilidade pelo ensino primário, os quais, por sua vez, assumiram a 



escolarização nas áreas urbanas e delegaram aos municípios a responsabilidade das áreas 

rurais.  

Sendo assim, a educação escolar para crianças do meio rural ficou sob a responsabilidade 

administrativa e pedagógica do governo municipal. Coube às prefeituras contratar e demitir 

professores, construir e fechar escolas, aceitar ou não a oferta de alguns Estados no sentido 

de construir parcerias para a formação docente. No caso do meio rural, a instalação e o 

funcionamento dependiam geralmente da ação de fazendeiros e párocos. O fazendeiro cedia 

espaço, mobiliário em sua residência ou o terreno para construir uma edificação. Em outras 

situações o padre reivindicava do poder municipal ou estadual e garantia seu funcionamento 

nas dependências das igrejas. Na maioria dessas situações, o Poder Público custeava as 

despesas com o pagamento da professora. Mas, em situações de conflitos políticos e 

partidários, o pagamento era suspenso ou sofria atraso em alguns casos de anos. 

É o momento em que se construiu o cenário ainda presente no meio rural: salas de aula só 

existiam onde o fazendeiro apoiava o prefeito; as professoras eram contratadas conforme o 

interesse de ambos; quase nenhum investimento era feito em termos da escolarização, 

capacitação e acompanhamento do trabalho pedagógico; a infra-estrutura do sistema era 

muito deficiente; as taxas de evasão eram altas; as edificações eram precárias. Além da 

precariedade física, havia a descontinuidade do funcionamento. Falta de professores, 

chuvas, plantio e colheita provocavam o fechamento da escola. As escolas só ofereciam as 

três primeiras séries do Ensino Fundamental. 

Em termos da produção científica, o tema assume relevância em meados dos anos 70. O 

processo de modernização do campo trouxe a escola para a superfície dos debates. Os 

índices de analfabetismo assustaram os técnicos e pesquisadores quando da formulação de 

programas de desenvolvimento rural. Surgem pesquisas e publicações mostrando o retrato 

da escola no meio rural. A precariedade do cenário ao longo do século preocupava os 

pesquisadores (Rabelo, 1963; Martins, 1975; Calazans, 1979; Maia, 1982; Fundep, 1983; 

Cenafor, 1985). 

A promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação em 1996 vai provocar mudanças 

profundas no cenário da Educação Rural. A obrigatoriedade da oferta da educação básica, a 

ampliação da obrigação do município, agora não era responsável somente pela escola 

situada no meio rural, mas também por aquelas localizadas no meio urbano estimula o 

governo do período a elaborar uma política de desativação da escola rural. Diante de tanta 

precariedade a solução proposta foi extinguir os estabelecimentos e transportar os alunos 

para unidades educacionais no espaço urbano. A nucleação foi a política pública dada como 

resposta a necessidade de garantir que todas as crianças e jovens pudessem estar na escola.  



Desde então vamos assistir ao progressivo desmonte das poucas escolas do meio rural. As 

que resistiram permanecem em sua maioria quase na mesma condição apontada nas décadas 

anteriores. A precariedade das instalações físicas, a fragilidade dos resultados pedagógicos, 

a falta de organização administrativa e a presença de professores com pouca formação 

escolar se fazem presentes (Rocha, 2004; Bof, 2006). Após a promulgação da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Educação Nacional em 1996 este atendimento foi ampliado para 

quatro anos. Mas na atualidade esta rede está em plena extinção. Nas últimas décadas, em Minas 

Gerais, os governos estaduais têm traduzido, paradoxalmente, a demanda por melhoria na 

qualidade educacional com projetos que extinguem escolas e encaminham as crianças e jovens 

para estabelecimentos localizados nas áreas urbanas. O que trouxe em diferentes regiões do 

Estado o agravamento da precariedade do ensino rural com problemas como os de acidentes de 

trânsito, transportes inseguros e prejuízos no processo da agricultura familiar que caracteriza o 

trabalho no campo. O perfil acima descrito se inscreve no que denominamos de Educação 

Rural. 

Nesse contexto os movimentos sociais rurais, em emergência nos anos 70, deparam com a 

ausência da escola. Como lutar pela conquista e permanência na terra se os filhos sairiam 

rumo à cidade para estudar? Os movimentos sociais envolvem-se com a discussão e 

realização de propostas educacionais. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 

(MST) e a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag) assumem 

atuação massiva na implantação, luta e gestão de escolas (Caldart, 2002). Em parceria com 

os Centros Familiares de Formação por Alternância, universidades, organizações não 

governamentais e igreja criaram o Movimento Por uma Educação do Campo.  

O Movimento, criado por volta de 1996, proporcionou a emergência de uma grande 

mobilização nacional em torno da luta pela criação de políticas públicas que priorizem a 

superação da situação precária das escolas bem como implantem um sistema escolar que 

atenda aos interesses da população do campo. São considerados povos do campo: educadores 

e educandos do Movimento Sem-Terra, Movimento dos Atingidos por Barragens, Agricultores 

e Familiares, Comissão Pastoral da Terra, Indígenas, Quilombolas e Associação de Assalariados 

Temporários. É, portanto, um universo vasto, que abrange várias culturas, várias concepções de 

educação, tornando a Educação do Campo um espaço de diálogo entre diversidades. Na maioria 

dos Estados foram criados Redes, Fóruns e Grupos organizados por diferentes organizações, 

entidades e instituições.  

O que esta retomada informa é a emergência de outra matriz para discutir, implantar e lutar 

pela escola do campo. O amor pela terra, primeiro ideário defendido pelos que lutavam por 

uma escola no meio rural emerge como acesso e cuidado com a terra como bem comum, 

como direito, como garantia de vida para todos e todas que habitam o planeta (Rocha, 



2004). Uma educação específica e diferenciada, voltada aos interesses da vida no campo, 

mas alicerçada numa concepção de educação como formação humana e comprometida com 

uma estratégia específica de desenvolvimento para o campo. O desafio é construir uma 

“proposta de educação básica que assuma, de fato, a identidade do meio rural, não só como 

forma cultural diferenciada, mas principalmente como ajuda efetiva no contexto específico 

de um novo projeto de desenvolvimento do campo” (Kolling et AL, 1999).   

Considerando que numa ação educativa que se pretende transformadora e emancipatória é 

fundamental ter em conta os processos formadores dos sujeitos, a educação como elemento 

fundante  da formação humana seria uma forma de favorecer a autonomia, no sentido de 

“elaboração da própria identidade e de projetos coletivos de mudança social a partir das 

próprias experiências” (SADER, 1988, p. 53).  Tal movimento torna-se central para assegurar a 

permanência dessas experiências, uma vez que a mercantilização das formas e das relações tem 

corroído crescentemente esses modos de vida, tornando adversas as condições para sua 

(re)produção social, ou seja, no  processo geral de formação da sociedade que ganha concretude 

econômica, política e social, que constitui e dá vida à educação. Para Meszáros o que ocorre é 

que  
“as determinações gerais do capital afetam profundamente cada âmbito particular com 

alguma influência na educação, e de forma nenhuma apenas as instituições 

educacionais formais. Estas estão estritamente integradas na totalidade dos processos 

sociais. Não podem funcionar adequadamente exceto se estiverem em sintonia com as 

determinações educacionais gerais da sociedade como um todo.” (Meszáros, 2005: 43. 

ênfases do autor) 

 

Assim, insistimos que a adjetivação do campo na expressão educação do campo é necessária 

para qualificar e demarcar as práticas pertinentes à educação referidas à espacialidade do 

campo. Por isso, entendemos que se faz educação para e pela autonomia dos sujeitos e, se estes 

estão no ou são do campo, vivem relações sociais que contêm especificidades da vida no e do 

campo, as quais dialogam com práticas sociais mais amplas,  devem ser educados para que “se 

organizem e assumam a condição de sujeitos da direção de seu destino”. (Caldart, 2008, p. 151) 

Assim a luta empreendida pelos movimentos sociais pela Educação do Campo trouxe para o 

cenário nacional uma discussão que para muitos já estava finalizada: a reivindicação por escolas 

localizadas nos assentamentos e que atendam aos interesses das populações que ali querem 

morar e trabalhar. Isto é, uma reivindicação que precisa lidar não somente com a superação de 

um modelo precário, mas também da própria inexistência de escolas. A luta empreendida é no 

sentido de garantir educação básica de qualidade, comprometida com a luta pela transformação 

das condições de vida no campo e na sociedade como um todo, cuja construção seja feita com a 

participação ativa dos sujeitos que com ela estão envolvidos. 



O quadro da realidade da educação rural começa a se alterar a partir dos anos 90 do século XX. 

Os povos organizados do campo conseguem agendar na esfera pública a questão da educação do 

campo como uma questão de interesse nacional ou, pelo menos, se fazem ouvir como sujeitos 

de direito. A promulgação, em 2002, das Diretrizes Operacionais para Educação Básica do 

Campo - CNE/CEB nº1. 3/04/02(Anexo 2) elaboradas a partir de propostas dos movimentos 

sociais e aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação, representou uma grande conquista 

para a Educação dos povos do campo. É nesta perspectiva que situamos a criação da Secretaria 

de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade – SECAD e, na sua estrutura é criada, em 

2004, a Coordenação-Geral de Educação do Campo que coordena um “movimento nacional” de 

construção dessas políticas de educação para o campo. A SECAD/MEC assume como um de 

seus compromissos a divulgação e implementação das Diretrizes Operacionais nos estados e 

municípios. 

Uma das primeiras preocupações diz respeito à formação dos profissionais que atuarão nas 

escolas. As dificuldades históricas de se manter professores trabalhando no campo produziram 

as escolas com funcionamento descontínuo e a presença dos professores sem formação escolar 

como única possibilidade na maioria das vezes de garantir o mínimo de escolaridade para as 

crianças. Desde as primeiras décadas do século XX que os educadores afirmam a importância 

de que os professores sejam da própria região onde irão trabalhar.  

Os movimentos sociais do campo conhecem estas dificuldades e por isto já em suas primeiras 

reivindicações afirmam a importância da criação de curso específico para formação de 

professores que levem em conta as necessidades da realidade do campo enquanto espaço 

cultural, político e econômico. Neste sentido este projeto preocupa-se com uma formação que 

atenda as necessidades de formação de sujeitos que residem no campo. 

Outra preocupação diz respeito à garantia da escolarização obrigatória compreendida aqui como 

no mínimo o Ensino Fundamental e Médio completos. Isto porque historicamente sabe-se que a 

rede escolar do campo caracterizou-se pela oferta das três primeiras séries. Neste sentido a 

presença de professores que possam atuar como Docentes Multidisciplinares no Ensino 

Fundamental e Médio se constitui como uma garantia da existência do sistema de ensino no 

campo. Docentes que residam no campo garantem a continuidade do funcionamento.  

Pode-se, assim, considerar a importância da superação da condição de “professores leigos” que 

os educadores do campo mantêm há mais de um século. A oferta da Educação Superior 

possibilita a formação de profissionais com mais condições de realizar o trabalho e também 

ocupar o espaço político como docentes na perspectiva de conquistas de melhores condições 

para o exercício de suas atividades. 



A Educação do Campo é na atualidade um processo de luta, uma prática, uma teoria, um 

conceito e caminha para se constituir como política pública. Nessa perspectiva vem construindo 

princípios. O principal deles diz respeito à presença nesta luta de sujeitos que nunca haviam 

ocupado o espaço da educação, no caso os trabalhadores e trabalhadoras rurais. Vale ressaltar 

que a  

Para que um projeto possa ser denominado de Educação do Campo é necessário que ele atenda 

no mínimo três princípios: 

a)Apresente participação ativa das populações do campo no planejamento, execução e 

avaliação. 

b)Apresente proposta de garantir e ampliar a oferta de modalidades de ensino, melhoria 

dos estabelecimentos escolas, formação de professores capacitando-os para atuação em 

contextos de desigualdade e diversidade, contenha uma proposta curricular que busca 

construir a autonomia da escola e dos seus sujeitos, que trabalhe a valorização das 

formas de pensar, sentir e agir dos povos do campo como uma proposta de superação da 

desvalorização histórica a que foram submetidos. 

c)Assuma compromisso com a luta pela construção de formas sustentáveis de produção 

da vida no campo e na cidade. 

Esses princípios têm como orientação o cumprimento do direito de acesso universal à educação 

e a legitimidade dos processos didáticos valorizando o saber local, somados à defesa de um 

projeto de produção da vida economicamente justo e ecologicamente sustentável. Neste projeto 

a escola do campo tem um papel estratégico. Os conceitos relacionados à sustentabilidade e à 

diversidade complementam a educação do campo ao indicarem novas relações entre as pessoas 

e a natureza e entre os seres humanos e os demais seres dos ecossistemas. Levam em conta a 

sustentabilidade ambiental, agrícola, agrária, econômica, social, política e cultural. 

A Educação do Campo se afasta, pois, da educação rural, no sentido de que tem como “bandeira 

de luta” a emancipação, a resistência das populações campesinas, o oferecimento do direito, da 

opção de escolha do próprio destino, seja ela permanecer no campo, tirando dele seu sustento, 

seja buscando na cidade a realização, a concretização de seus planos. O que importa é que seja 

uma decisão e não uma imposição. É importante colocar que a Educação do Campo “não é uma 

proposta de educação colocada somente na escola”, mas sim um projeto educativo que se 

articula com a produção da vida. Um movimento construído “a muitas mãos”, que envolve lutas 

e representa a resistência dos sujeitos do campo, que têm suas raízes entrelaçadas à cultura 

campesina e ao trabalho no campo.  



Chegamos em 2010 com um conjunto expressivo de programas, projetos, atividades e 

ações. As experiências desenvolvidas em quase todas as regiões do país são prenhes de 

possibilidades. Uma das primeiras políticas públicas de educação implementada para o campo 

foi o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera) voltado para a população 

dos acampamentos e assentamentos rurais. O Programa atua como instrumento de 

democratização do conhecimento no campo, ao apresentar e dar apoio à projetos de educação 

voltadas para esta realidade.  O Programa foi instituído em 16 de abril de 1998 e seu objetivo é 

promover a alfabetização e educação fundamental de jovens e adultos, a formação inicial e 

continuada e também em nível superior de educadoras e educadores para atuarem e fortalecerem 

a educação nas áreas de reforma agrária, com metodologias de ensino específicas à realidade 

sociocultural do campo. 

 

O Curso de Licenciatura em Educação do Campo (LeCampo) 

O LeCampo é um dos projetos de ensino em desenvolvimento. O projeto teve início em 

2005, como curso experimental. O projeto versão 2005 instalou-se por meio da parceria entre a 

Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais (FaE/UFMG), o Movimento 

dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e o  Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária (Incra) via Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA) . Teve 

como meta habilitar 60 (sessenta) educadores para a docência multidisciplinar nas séries iniciais 

do ensino fundamental e por área do conhecimento nas séries finais do ensino fundamental e no 

ensino médio. Após um processo de discussão e produção de uma proposta que atendesse às 

necessidades de formação para educadores do campo, celebrou-se através do Convênio Nº 

28.000/04 em 29 de dezembro de 2004 a parceria entre o Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária – INCRA, por intermédio da Superintendência Regional do INCRA no Estado 

de Minas Gerais, a Fundação de Desenvolvimento e Pesquisa – FUNDEP, tendo como 

interveniente/executora a Faculdade de Educação/Universidade Federal de Minas Gerais – 

FaE/UFMG para realização do Curso de licenciatura para educadores do Campo. Em 11 de 

agosto de 2005, através do Parecer Nº 14/2005 o Conselho Universitário da Universidade 

Federal de Minas Gerais autorizou o início efetivo das atividades acadêmicas. Os estudantes são 

integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), da Comissão Pastoral 

da Terra (CPT), do Movimento das Mulheres Camponesas, da Cáritas Diocesana e do Centro de 

Agricultura Alternativa do Norte de Minas (Antunes-Rocha & Martins, 2009). 

O Projeto 2008 instituiu-se a partir do convite à Universidade Federal de Minas Gerais, 

formulado pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), por intermédio da Secretaria de 

Educação Superior (SESu) e da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e 



Diversidade (SECAD), a fim de desenvolver um projeto-piloto de Licenciatura em Educação do 

Campo. Foram também convidadas a Universidade Federal de Sergipe, a Universidade Federal 

da Bahia e a Universidade Nacional de Brasília. As instituições foram indicadas em 

consequencia do acúmulo acadêmico demonstrado com base nos critérios de experiência em 

formação de educadores do campo e/ou experiências com implementação da licenciatura por 

área de conhecimento e/ou experiência em gestão compartilhada com os sujeitos do campo e 

suas representações. Vale ressaltar que uma das referências adotadas para elaborar o projeto-

piloto foi a experiência em desenvolvimento com a Turma 2005 da FaE/UFMG.  

Na FaE/UFMG o projeto foi discutido e elaborado em parceria com 12 (doze movimentos 

sociais), três secretarias municipais de educação e com a Empresa Mineira de Assistência 

Técnica e Extensão Rural. Foram aprovados, no processo seletivo, estudantes integrantes da 

Associação Mineira das Escolas Família Agrícola, do Movimento dos Trabalhadores Rurais 

Sem Terra, do Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas Gerais, da Federação dos 

Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais, do Centro de Agroecologia do Vale 

do Rio Doce, da Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar, do Movimento dos 

Pequenos Agricultores, professores da Rede Municipal de Francisco Sá, da Rede Municipal de 

Miradouro, da Rede Municipal de São João das Missões e da Rede Municipal de Almenara e do 

grupo técnico da Empresa Mineira de Assistência Técnica e Extensão Rural (FaE/UFMG, 

2008). O Curso conta com a participação de 73 (setenta e três) estudantes, com duração de 

quatro anos e habilita para a docência por área do conhecimento nos anos finais do ensino 

fundamental e no ensino médio. 

As Turmas 2009 e 2010 foram criadas como curso regular no âmbito do Programa de Apoio ao 

Plano de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – REUNI. Destina-se à 

formação de 35 professores para atuação nas escolas do campo situadas em contextos 

socioculturais diversificados. O Projeto prevê habilitar professores para a docência num 

currículo organizado por áreas do conhecimento: Ciências Sociais e Humanidades, Letras e 

Artes, Ciências da Vida e da Natureza e Matemática. O Curso habilita para a docência por área 

do conhecimento e se organiza em tempos e espaços diferenciados. São 3.000 horas de 

formação com duração de quatro anos. A oferta das habilitações não é simultânea, isto é, a cada 

ano será ofertada uma área. Para 2009, a habilitação oferecida foi Ciências da Vida e da 

Natureza. Em 2010, ofertamos o curso de Letras e Artes. (FaE/UFMG, 2009). Em 2011 ofertada 

a habilitação em Ciências Sociais e Humanidades, e em 2012 foi o curso de Matemática. 

No total, temos atualmente 101 estudantes que concluíram o curso e 102 (cento e dois) em 

processo de formação. Os estudantes são em sua maioria moradores das regiões onde 

predominam as atividades agropecuárias. Vale ressaltar que um expressivo número de 

estudantes são Assentados pelo Programa de Reforma Agrária e participam de Movimentos 



Sociais e Sindicais. A Figura 1 evidencia os diferentes municípios de origem dos estudantes que 

participam do curso. 

 

Figura 1 

Em que o curso dialoga, interroga, propõe e realiza no contexto da formação de professores, 

mais especificamente no que diz respeito a docência do campo? Em que essa experiência inova 

no processo histórico de formação para professores para atuação no meio rural? O que traz de 

superação? Sobre o que essa experiência nos adverte? Que novas indagações emergem?  

O Curso Licenciatura em Educação do Campo, aqui proposto coloca-se numa lógica de 

habilitação, em nível superior, destinada a profissionais que atuam no terreno educativo e não 

possuem graduação, nem possibilidades de frequentar uma faculdade regularmente 

O curso é planejado, executado e avaliado em parceria com movimentos sociais e sindicais, 

organizações não governamentais e governamentais. Isto é, observa-se em sua estrutura e 

dinâmica de gestão o protagonismo dos estudantes e também das organizações sociais nas quais 

estão inseridos. O estudante ingressa no curso como um sujeito coletivo, isto é, ele se vincula e 

mantém compromisso com um grupo social em sua comunidade. Este processo é garantido por 

um conjunto de ações que se iniciam no processo de entrada, continua ao longo do percurso e se 

concretiza ao final. O ingresso e a permanência como sujeitos coletivos, representando suas 

organizações e mantendo, a partir delas, uma identidade coletiva, provoca inquietações de 

diferentes ordens na universidade.  

O curso confere ao egresso o diploma de Licenciado em Licenciatura em Educação do Campo 

com atuação multidisciplinar nos anos  iniciais do Ensino Fundamental e atuação no Ensino 



Fundamental (séries finais) e no Ensino Médio em uma das quatro formações abaixo 

listadas:Línguas, Artes e Literatura, Ciências Sociais e Humanidades , Ciências da Vida e da 

Natureza e Matemática. 

A organização curricular integra-se através da estrutura, dinâmica e conteúdos curriculares. No 

curso o currículo é o caminho através do qual os sujeitos, partindo de uma base, cujos pilares 

nesse caso é a terra, o trabalho e a escola, propõem-se percorrer visando a construção de uma 

intencionalidade e adquirir ferramentas para atuar nessa base visando seu fortalecimento. O 

ponto de partida é o encontro entre educandos e educadores que estão historicamente inseridos 

em suas realidades sócio-culturais: movimentos sociais; trabalho; universidade; luta pela terra. 

O caminho entre o ponto de partida e de chegada constitui o tronco, tempo/espaço da formação. 

O curso tem uma dinâmica de formação que contempla três momentos: Formação Básica, 

Formação Específica e Formação Integradora. 

O Curso está organizado em tempos/espaços diferenciados, dando ênfase e valorizando a 

experiência sócio-profissional dos educandos, com tempos de formação na universidade e 

tempos no próprio espaço de atuação e vivência dos estudantes. O tempo de formação na 

universidade denominamos “Tempo-escola (TE)”, e ao período de formação que continua no 

meio sócio-profissional de “Tempo-comunidade (TC) ” . O Tempo Escola acontece em duas 

etapas por ano  (fevereiro e julho) na  UFMG. O Tempo Comunidade acontece nas áreas de 

origem dos estudantes, nos meses intermediários aos do Tempo Escola (março a junho/ agosto a 

novembro). Durante o Tempo Comunidade os alunos desenvolvem atividades de estudo, 

pesquisa, leitura e escrita, coleta e preparação de material didático. Essas propostas de trabalho 

são orientadas no sentido de formar o professor-pesquisador, criando a possibilidade de que esse 

projeto, além de contribuir diretamente para a construção de uma escola que possa responder à 

demanda imediata de escolarização das populações do campo, possa também atender à 

necessidade de se construir, no Brasil, espaços de pesquisa e produção de experiências 

inovadoras relativas à escola do e no campo. 

Conforme Parecer CNE/CP 9/200,  o curso está organizado com os seguintes componentes: 

Conteúdos científicos acadêmicos e culturais – Área de Formação; Conteúdos científicos 

acadêmicos e culturais – Área Pedagógica; Prática de Ensino; Atividades de enriquecimento 

acadêmico, científicas, culturais e artísticas e Estágio Curricular totalizando 2.705 ( três mil e 

setecentas e cinco horas). 

Os conteúdos pedagógicos centram-se nas possibilidades que cada campo disciplinar oferece 

para compreensão do ato educativo bem como da especificidade de atendimento às populações 

do campo. 

 



Desafios e possibilidades do Curso no âmbito da formação de professores para atuação nas 

escolas do campo 

São três experiências realizadas em parceria com sujeitos e instituições diferenciadas. Por isso, 

fazer um trabalho comparativo entre elas é correr o risco de ser extemporânea. É possível, 

contudo, uma reflexão em torno dos limites e possibilidades que tais experiências podem 

significar para a construção de um projeto de Educação do Campo que seja capaz de superar o 

que é feito na perspectiva da Educação Rural.  

Nesse contexto de proposição e realização, o curso, mesmo que em oferta regular, tem um 

caráter experimental, tornando-se, assim, fonte de pesquisa e geração de conhecimentos quanto 

à formação docente, o que, sem dúvida, poderá trazer contribuições para o desenvolvimento de 

novas propostas de formação no contexto educativo do campo brasileiro.  

Dessa prática emergiram discussões, debates e novas propostas para além do âmbito de 

abrangência espacial do curso. A Coordenação Geral da Educação do Campo/Secretaria da 

Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade/Ministério da Educação adotou o modelo 

deste curso como uma das referências para a elaboração do Programa da Licenciatura do Campo 

(PROCAMPO). Em março de 2010, tínhamos um total de 21 universidades desenvolvendo o 

Curso, com cerca de 1.218 alunos matriculados.  

Desde o início houve a preocupação em não focar o curso na discussão rural/urbano. O 

propósito foi tratar o tema na perspectiva da relação dialética, de espaços complementares e, até 

mesmo, de espaços contínuos, mas sem ter como foco a fixação no campo. Para tanto, pautou-se 

a proposta curricular na questão da posse e uso da terra.  A terra, como materialidade da luta, 

conquista e permanência com sustentabilidade, se constituiu no eixo estruturante da proposta 

formativa. Assumir a terra como matriz curricular já se constituía como uma referência nos 

cursos de Pedagogia da Terra  (CALDART, 2002), desenvolvidos pelos Movimentos Sociais, 

notadamente o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. é uma discussão difícil de 

concretizar enquanto prática na sala de aula, tendo em vista que a oposição rural/urbano emerge, 

a todo momento, inclusive nas categorias analíticas utilizadas nas pesquisas. Enfim, este é um 

tema que joga sentido para muitas situações e merece vigilância constante, seja por parte do 

professor, do estudante ou do pesquisador. 

Desde de 2005 com a entrada da primeira turma o curso vem trabalhando no sentido de ampliar 

e garantir nas formas instituídas a presença estabelecendo o diálogo como os diferentes sujeitos 

envolvidos na luta por uma educação do campo. 

Neste sentido, o LeCampo se esforça por construir instâncias que mantenham viva esta 

articulação. Somente o Colegiado e/ou a organização dos estudantes parece ser insuficiente para 

garantir uma articulação para além do espaço da universidade. A Turma 2005 se organizou por 



meio da Comissão Pedagógica. A Turma 2008, com os representantes de turma e o Núcleo 

Gestor. A partir da Turma 2009 está se estruturando a Comissão Interinstitucional, que pretende 

contar com a participação das organizações sociais, sindicais, governamentais e associativas 

envolvidas com a construção da Educação do Campo no Estado de Minas Gerais. Este é o 

desafio: lutar pela institucionalização, garantir os instrumentos normativos no âmbito das 

políticas públicas, dialogar com as redes públicas de ensino, garantindo o protagonismo dos 

sujeitos que, enquanto coletivos, lutam e constroem a escola e a sociedade que desejam fazer 

acontecer com suas próprias mãos. 

Outros desafios referem-se à organização dos conteúdos por área do conhecimento. Isso porque 

se lida com saberes e práticas já estabelecidos na Universidade e na experiência escolar dos 

educandos(as). As dúvidas sobre o barateamento dos conteúdos emergem, a todo momento, por 

parte de todos os atores envolvidos no Curso. A cada reflexão, entretanto, vamos 

compreendendo e nos afirmando na riqueza de possibilidades que uma leitura multidisciplinar 

do mundo pode trazer para a escola. Ainda com relação à habilitação por área do conhecimento, 

a estrutura, dinâmica e conteúdo do Curso objetivam criar condições para atendimento das 

especificidades da educação escolar no campo, buscando viabilizar as diferentes configurações 

institucionais que existem e que podem vir a existir. Nesse sentido, aponta para os principais 

problemas que historicamente vêm impedindo a construção, no Brasil, de uma rede escolar de 

qualidade no campo. Ressalta-se também o desafio de avançar na superação do formato 

estruturado em torno das disciplinas. O caminho em busca da multidisciplinaridade, 

interdisciplinaridade e, quem sabe, uma transdisciplinaridade ainda está para ser desbravado. 

A formação no tempo escola, alternada com a formação no tempo comunidade, aponta para uma 

temporalidade articulada com a espacialidade. Contribui para superar um dos maiores desafios 

da escola do campo: construir condições para que a escola possa funcionar em diálogo com as 

práticas de trabalho, cultura, religião e de lazer das famílias do campo. A alternância trouxe 

desafios para a organização dos conteúdos, para o material didático e para a relação pedagógica. 

Não era um curso totalmente presencial ou a distância. Também não seria enquadrado na 

modalidade semipresencial, já que, no sentido adotado, não haveria distâncias durante a 

formação e, sim, espaços diferenciados de produção e socialização de saberes.  

O protagonismo dos estudantes, de suas organizações coletivas e de suas realidades 

socioambientais contrasta com os modos históricos de organização docente. Os professores 

organizam-se por áreas do conhecimento e participam do colegiado por meio de representação, 

mas ainda há muito caminho a percorrer.  A gestão em parceria com os movimentos sociais 

também se configura como uma dimensão desafiadora para todos os envolvidos. Acertar a 

organização do tempo e do espaço da universidade e dos movimentos sociais no que diz respeito 

à montagem do cronograma, atender os imperativos das agendas de cada um, os processos de 



organização do cotidiano, enfim, são inúmeras questões que vão sendo discutidas e acertadas no 

dia a dia dos cursos. A ideia da parceria em muito contribui para os ajustes. Já nos momentos 

iniciais de elaboração dos projetos construiu-se o entendimento de que a Universidade, 

representada pelos professores e técnicos administrativos envolvidos no curso, se colocava na 

condição de parceiros. Sendo assim, seria necessária a compreensão de que essa relação 

continha em si possibilidades de mudanças nas concepções e práticas dos envolvidos. Não é um 

processo fácil, dado que, em muitos momentos, é preciso empenhar-se na capacidade de 

negociar entendimentos e buscar consensos para que seja possível continuar a caminhada.Nesse 

contexto de proposição e realização, os cursos têm um caráter experimental, tornando-se, assim, 

fonte de pesquisa e geração de conhecimentos quanto à formação docente, o que, sem dúvida, 

poderá trazer contribuições para o desenvolvimento de novas propostas de formação no 

contexto educativo do campo brasileiro.  

Há muitos aspectos da licenciatura do campo que precisam ser retomados em uma reflexão 

posterior. Dentre eles destacam-se o sistema de avaliação (da aprendizagem e do Curso) 

coerente com proposta político-pedagógica; a prática docente; a pesquisa como eixo formativo; 

a articulação teoria/prática; a presença do estudante como sujeito coletivo na universidade; o 

envolvimento dos movimentos sociais e sindicais com a educação; o envolvimento da 

universidade e das organizações governamentais com os movimentos sociais e sindicais, dentre 

outros.  

Em síntese, não existe uma proposta pronta: o que há é uma matriz curricular. A partir dela vai-

se discutindo, revendo e ampliando as possibilidades de construir e organizar conteúdos, 

tempos, espaços, processos e instrumentos avaliativos. Isto é, busca-se o currículo como 

espaço/tempo de possibilidades de germinação, florescência, frutificação e produção de novas 

sementes. 
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