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Resumo: 

A política de formação de professores identificada com as questões do campo é resultado de 

reivindicações dos movimentos sociais, do trabalho de docentes e pesquisadores na área, e da 

intencionalidade política de instituir uma Educação do Campo focada na realidade dos sujeitos 

que vivem no e do campo. O curso de graduação de Licenciatura em Educação do Campo na 

UFSC, em Santa Catarina, teve início em 2009, através do plano de expansão das universidades 

federais, com apoio do Ministério da Educação (MEC), por intermédio da Secretaria de 
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Educação Superior (SESu) e da Secretaria de Educação Continuada Alfabetização e Diversidade 

(SECAD). É desenvolvido de forma presencial em espaços e tempos que promovam a 

integração e a articulação entre as instituições educativas responsáveis pela formação e a 

realidade social e institucional do campo. Está organizado em “momentos” pedagógicos que 

interagem chamados de “Tempo Escola” e “Tempo Comunidade”, para envolver o educando 

num processo educativo uno, que articula a experiência escolar propriamente dita, a ocorrer no 

interior da Universidade, com a experiência de trabalho e vida na comunidade onde vive - 

Pedagogia da Alternância - entendido como a vivência dos processos educativos de forma 

alternada, parte das experiências de formação na escola e outra parte na família ou comunidade. 

Privilegia os diferentes tempos e espaços do aprender e possibilita o estabelecimento de relações 

entre os saberes produzidos do campo e os saberes científicos. Estimula o exercício da pesquisa, 

e possibilita a articulação entre trabalho e estudo, como elementos fundamentais de formação. 

quatro momentos de vivência. No primeiro ano as atividades de investigação são realizadas nos 

municípios de origem dos estudantes. No segundo ano, junto as escolas, em reflexões sobre a 

realidade e os processos pedagógicos; no terceiro mantém a escola como foco de referência com 

especificidade no espaço de sala de aula. Finalmente, o quarto ano do curso, está voltado para a 

vivência em projetos de sustentabilidade nas comunidades rurais. Esse processo institui-se como 

um processo educativo de politização, articulada as lutas pelo direito ao trabalho, a terra, às 

melhores condições de vida – um espaço de democratização e produção de um conhecimento 

com significado para as populações do campo que têm vivido em condições de exploração. Uma 

formação de professores intencional e politicamente articulada com princípios de organização 

coletiva. Quatro princípios orientam o Curso: o estabelecimento de uma formação do educador 

como sujeito capaz de propor e implementar as transformações político-pedagógicas necessárias 

à rede de escolas que hoje atendem a população que trabalha e vive no e do campo; rompimento 

com matrizes teóricas de interpretação e orientação pragmática de educação; consideração do 

campo como lugar de produção de saberes e da cultura camponesa; e parte dos processos sociais 

de formação de sujeitos coletivos, políticos comprometidos com a transformação da sociedade. 

Palavras-chave: 

Educação do Campo; Formação de professores; Pedagogia da Alternância. 

 

Introdução 

Dados do IBGE (2000) referentes à população rural e pesqueira revelam que 83% das famílias estão 

marginalizadas ou em via de exclusão; destas 51% possuem renda inferior a um salário mínimo e 32% 

possui renda entre um e três salários mínimos. 
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Em 1960, dois terços da população catarinense viviam no campo. Em 1991, esta proporção reduziu-se 

para menos de um terço e hoje apenas 21,3% dos catarinenses residem no meio rural. Estima-se que, 

entre 1991 e 2000, a taxa média anual da migração rural-urbana foi cerca de 3,2% ao ano. O 

crescimento da migração entre jovens nas últimas décadas está relacionado à falta de perspectiva e de 

propostas viáveis, factíveis e rentáveis, que oportunizem a absorção desses jovens no espaço rural e 

nas regiões ribeirinhas. Além disso, o assédio sugestivo que a mídia faz, sobre as facilidades e 

oportunidades urbanas como lazer, educação, promoção, valorização e saúde, aliado aos complexos 

industriais e de serviços que absorvem parte dessa força de trabalho, despreparada e barata, 

impulsionam o jovem a deixar mais cedo a propriedade, favorecendo a um envelhecimento precoce do 

campo, e promovendo a redução do processo produtivo das propriedades rurais e do mar. 

(VENDRAMINI, 2004) 

Conforme tem indicado o INEP (2006), as informações sobre acesso à escolaridade mostram 

diferenças significativas entre as populações que residem em áreas periféricas e as centrais no espaço 

urbano. Essa diferença é mais acentuada ao compararem-se as condições de acesso entre as 

populações urbanas e as rurais, marcadas ainda mais pelas diferenças regionais. Essas diferenças são 

agravadas pela condição de oferta da educação básica, falta de formação dos professores, e estrutura 

deficitária. Segundo o Censo Escolar (2006) a rede de ensino da educação básica na área rural atende 

basicamente apenas as séries iniciais do Ensino Fundamental (71,5% dos alunos), enquanto somente 

28,5% de alunos estão incluídos de 5ª a 8ª séries.  Esse indicador se reduz a 2,5% de alunos quando 

referidos ao Ensino Médio. A defasagem idade-série é acentuada o que demonstra que o grau de 

reprovação e infrequência acentuam ainda mais as diferenças. 

Avaliação realizada pela Secretaria de Educação Estadual de Santa Catarina nas escolas de Ensino 

Médio apontou que a maior parte dos alunos que frequentam esse nível de ensino o faz com a 

finalidade de concluir o mais rápido possível essa etapa, dar continuidade a estudos mais avançados ou 

alcançar melhores condições de inserção no trabalho. 

Há uma heterogeneidade socioeconômica e de interesses dos alunos que frequentam o Ensino Médio e 

que se caracteriza pela especificidade de cada região e das possibilidades de inserção social, 

profissional e pelas oportunidades de continuidade dos estudos. Essa variação ganha consistência na 

diferenciação entre os alunos que frequentam o ensino diurno e o ensino noturno. No ensino diurno há 

maior regularidade entre a série e a idade cursada e a reprovação e a interrupção escolar são pontuais 

em algumas regiões. São alunos mais novos, e que embora o estudo se constitua na atividade principal 

desenvolvida, já que são poucos que trabalham, nem sempre se mostram mobilizados para isso. Em 

algumas regiões são alunos que pertencem à classe social melhor favorecida e por isso maiores 

oportunidades de dedicação exclusiva aos estudos. 
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As diferenças regionais também afetam diretamente a população que frequenta as escolas. Aqueles 

alunos que pertencem a áreas rurais apresentam grande perspectiva de migração, visando maiores 

oportunidades de trabalho e estudo e acabam, como os jovens das áreas urbanas, suscetíveis à mídia e 

ao consumo. A proximidade de cursos profissionalizantes e universidades alteram a expectativa e a 

inserção desses alunos. 

Encontram-se no ensino noturno alunos que exercem alguma atividade remunerada, os que trabalham 

nas propriedades familiares e também aqueles jovens que foram sendo excluídos ou se excluíram do 

ensino diurno por diversos fatores. O cansaço, a falta de mobilização pelos estudos, a interrupção 

escolar e as reprovações caracterizam a maioria dos alunos que frequentam o ensino noturno. O estudo 

não se caracteriza como atividade principal, mesmo para aqueles que não trabalham. Geralmente 

apresentam formas acumuladas de dificuldade escolar em séries anteriores. As condições são 

agravadas pela falta de algumas das condições estruturais como o acesso a biblioteca, laboratórios, 

atividades, secretaria, orientação educacional, laboratório de informática, possibilidade de outras 

experiências fora da escola, e principalmente pela distância percorrida para ir à escola. Há regiões nas 

quais os alunos percorrem de 10 a 30 km para chegar à escola. Geralmente não há profissionais 

disponíveis para o acompanhamento dos alunos que apresentam dificuldades e nem mesmo 

professores com a mesma qualificação profissional daqueles que atendem o ensino diurno. A 

precariedade e ausência de transporte escolar, e as longas distâncias dificultam ainda mais a 

permanência dos alunos das áreas rurais. 

Embora haja possibilidade de adaptação da grade curricular às áreas rurais e ao ensino noturno, há 

poucas diferenças quando se observa os projetos curriculares para escolas do perímetro urbano e rural, 

e entre o ensino diurno e o noturno. A possibilidade de pensar sobre formas de redução da interrupção 

escolar e a de ter alunos oriundos do ensino fundamental com melhor qualificação parece constituir-se 

em condição apenas idealizada e longe de constituir-se em ação concreta. 

Há uma grande diversidade nas regiões que compõem o Estado de Santa Catarina quanto às condições 

de estrutura urbana ou rural, ao acesso a recursos culturais, de lazer e profissionais. Essas diferenças 

produzem expectativas diferenciadas dos pais, dos alunos e dos professores. 

As regiões, onde predomina a agricultura familiar, ainda são pouco desenvolvidas; não há incentivo ao 

jovem para fixação na região e a migração para os centros maiores acaba sendo uma meta perseguida. 

Onde há presença de agroindústrias, comércios e prestações de serviços os alunos que cursam o 

Ensino Médio ficam sujeitos às dificuldades de oscilação do mercado e adentram ao trabalho na 

condição de excedente de mão de obra, com baixa remuneração, reduzidos benefícios sociais e 

nenhuma mobilidade profissional ou social. As regiões marcadas pelo turismo rural e da prestação de 

serviços o curto período de trabalho também dificulta à fixação dos jovens. 
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Quanto ao quadro docente do Ensino Médio, embora a grande maioria dos professores apresente nível 

superior e até pós-graduação, as condições de trabalho não os possibilita uma formação mais ampla já 

que muitos possuem uma carga de 60 h/aula e a necessidade de locomoção para atendimento em mais 

de uma escola. Isso reduz os horários de atendimento aos alunos, das atividades de planejamento e 

possibilidades de integração com outros professores. Essas dificuldades repercutem na dinâmica 

curricular e nas possibilidades de melhoramento das condições de ensino. Por outro lado, são 

marcados por uma formação por campos específicos do conhecimento e por pressupostos 

urbanocêntricos, com restrita discussão sobre a especificidade de uma educação do campo. 

O estabelecimento de uma política de formação de professores identificada com as questões do campo 

é resultado de reivindicações dos movimentos sociais, do trabalho de docentes e pesquisadores na 

área, e da intencionalidade política de instituir uma Educação do Campo focada na realidade dos 

sujeitos que vivem “no e do campo” uma educação que se constitua com pressupostos histórico-

dialéticos, onde teoria e prática emergem das e nas condições vividas pelos trabalhadores e 

trabalhadoras do campo. Nasceu da necessidade concreta de formar professores que pudessem ampliar 

o acesso e a permanência nas séries finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio, e possibilitassem o 

acesso “no campo” desses níveis de ensino, e uma educação com base na reflexão crítica e dialógica 

das condições econômicas, sociais, políticas, culturais nas quais vivem os trabalhadores do campo.  

A proposta de um curso de graduação com Licenciatura em Educação do Campo foi implantada em 

2006, por meio de projeto piloto, em quatro universidades federais brasileiras que atenderam à 

proposta formulada pelo Ministério da Educação (MEC), por intermédio da Secretaria de Educação 

Superior (SESu) e da Secretaria de Educação Continuada Alfabetização e Diversidade (SECAD). 

Essas experiências inovadoras abriram espaço para pensar novos pressupostos na formação de 

professores e, a partir das contradições vivenciadas nas primeiras implantações tentar avançar.  

A matriz curricular proposta pelas universidades, fruto de discussões iniciadas desde 200336, e 

organizada por áreas do conhecimento (Linguagens, Artes e Literatura; Ciências Humanas e Sociais; 

Ciências da Natureza e Matemática; Ciências Agrárias), intencionalmente, procura romper com a 

fragmentação existente nos cursos de licenciatura para formação de professores, organizada por 

campos convencionalmente separados como: a Física, a Química, a Matemática, as Ciências 

Biológicas, a Geografia, a História; complementados com três a quatro disciplinas de caráter 

“pedagógico” de “condição secundária” que a formação de professores ocupa no plano acadêmico e 

social. Está assentada na mudança de pressupostos de como se produz o conhecimento e abandona a 

tendência do pensamento instrumentalista que aponta para o alcance de uma democracia sem sujeitos e 

                                                      
36 Com a publicação, ainda em 2003, das Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo, 
e com a realização, a partir de 2004, de 25 Seminários Estaduais de Educação do Campo, a SECAD / MEC 
iniciou diferentes ações visando ao fortalecimento da educação do campo no Brasil. 
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sem conflitos. Em contraposição institui-se um processo educativo de politização, articulada as lutas 

pelo direito ao trabalho, a terra, às melhores condições de vida – um espaço de democratização e 

produção de um conhecimento com significado e base nos saberes e fazeres das populações do campo. 

Uma formação de professores intencional e politicamente articulada com princípios de organização 

coletiva. 

 

1- A experiência na Universidade Federal de Santa Catarina 

Na Universidade Federal de Santa Catarina a proposta que foi iniciada em 2009, fruto da articulação 

entre professores e os movimentos sociais organizados. Contou com o apoio do Ministério da 

Educação (MEC), por intermédio da Secretaria de Educação Superior (SESu) e da Secretaria de 

Educação Continuada Alfabetização e Diversidade (SECAD) e aproveitou também a proposta 

governamental de implantação, junto às universidades federais, do Programa de expansão do ensino 

superior no país – REUNI que possibilitou recursos e contratação de professores. Ao contrário de 

muitas universidades que implantaram o curso com professores voluntários, no caso da UFSC, partiu-

se da construção de uma “equipe docente” e de um trabalho integrado entre os professores, entre a 

equipe gestora e os professores pelo caráter inovador da proposta, de discussões e o desenvolvimento 

de um trabalho sistemático, coletivo, de acompanhamento, avaliação e realimentação e tem 

possibilitado a reorganização curricular ao longo do processo.  

Tornar, já no seu início, o curso como regular a universidade trouxe aspectos positivos como o 

reconhecimento e aceitação institucional, a constituição de um grupo de funcionários e professores 

(através de concursos públicos) com especificidade de atuação, a busca de melhorias nas condições 

estruturais e a possibilidade de inclusão de alunos que comumente não se encontram no interior dos 

cursos universitários. 

Por outro lado, ao tornar regular um curso “diferenciado”, tanto na sua forma como no seu público, 

submeteu-o as normas e regulamentações administrativo-pedagógicas acarretando dificuldades a sua 

inserção. O ajuste de um formato de curso modular ao disciplinar e o vestibular unificado teve 

consequências nem sempre exitosas. 

O curso constituído dentro do Centro de Ciências da Educação integra as atividades do Instituto de 

Educação do Campo e Desenvolvimento Territorial Sustentável (Instituto EDUCAMPO), criado e 

regulamentado oficialmente em maio de 2008, na UFSC, o que facilitou a construção de parcerias 

junto às organizações e Movimentos Sociais do Campo do Estado de Santa Catarina37, assim como, e 

                                                      
37 Em 29/maio/2008 foi criado o FORUM CATARINENSE DE EDUCAÇÃO DO CAMPO - FOCEC, composto 
de representantes dos Movimentos Sociais, Organizações Governamentais e outras instituições de Ensino 
Superior, que se constituem em parceiros da presente proposta.  
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tendo-se por base de sustentação essas entidades, possibilitou a articulação com os sistemas públicos 

de ensino, estadual e municipais de educação, de modo promover a busca de relações orgânicas entre o 

processo de formação dos licenciados e os espaços de exercício profissional dos mesmos nas escolas 

do campo. Ainda, pelo poder de articulação política do Instituto EDUCAMPO, as parcerias estão 

sendo potencializadas junto a outras instituições de grande importância ao desenvolvimento desta 

proposta. Destacamos, em particular, a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa 

Catarina (EPAGRI), as Escolas Agrotécnicas, e a Secretaria estadual e Secretarias municipais de 

educação. 

A favor da viabilização deste curso na UFSC, além da iniciativa do próprio MEC em estabelecer as 

diretrizes e o financiamento à sua implantação, dado o teor de novidade que a proposta apresenta já se 

encontra em funcionamento e, em vias de consolidação, uma articulação de âmbito nacional entre a 

UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina) e os IFSCs (Institutos Federais de Educação em Santa 

Catarina) que se envolvem nessa iniciativa, com vistas à troca de experiências, apoio e parceria na 

implantação de cursos de licenciatura.  

 

1.1. Princípios que norteiam a Educação do Campo 

O estabelecimento de políticas para formação de professores com especificidade para o campo não é 

recente. Segundo Maria do Socorro SILVA (2006), já na década de 1940, a luta pela democratização 

da educação no Brasil foi marcada pela necessidade de uma educação para as “áreas rurais”. 

Entretanto, essa expansão sofreu “forte influência do ruralismo pedagógico”, que trazia por 

pressuposto que o “atraso no desenvolvimento do campo” se devia primordialmente à ignorância 

cultural daquela população, atribuindo à escola uma “visão redentora”. Desta forma, as “escolas 

rurais” foram estabelecidas com base no ideário da necessidade de fixação do homem ao campo, 

garantia para as oligarquias de mão-de-obra e a tentativa de não alimentar os movimentos sociais 

urbanos.  

As primeiras iniciativas para a formação de professores rurais foram realizadas em centros pilotos de 

treinamento em escolas originalmente destinadas à formação do professor leigo. No entanto, mudanças 

na legislação impediram o acesso desse tipo de professor aos cursos. Paralelamente, se constituíram 

grupos de técnicos que penetravam pelo interior do país organizando cooperativas, assistência 

sanitária, clubes agrícolas, cujas ações tinham a finalidade de “modernizar o campo”. (PAIVA, 1995) 

Ao que parece mesclam-se pressupostos higienistas, presentes desde o final do século anterior, e o 

controle da população do campo. 

A educação para a população que residia no campo, a partir de 1950, precisava adaptar-se às 

mudanças do processo de industrialização urbana. Se anteriormente o atraso cultural pressupunha a 
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necessidade de uma educação rural e fixação do homem ao campo, o espírito de desenvolvimento 

urbano-industrial exigia uma “formação universal e única” e ia “anulando as especificidades e a 

necessidade de uma política específica do campo” (SILVA, 2006, p.69). 

A partir de 1960 os movimentos de luta pela reforma agrária e a instituição de outras formas de 

educação, principalmente para a alfabetização de adultos, forneceram os elementos de contestação 

social. Diversos movimentos em prol da “cultura popular” foram criados, tanto nas áreas urbanas 

como nas rurais. Em quase todos os Movimentos a escola destacava-se como direito do trabalhador do 

campo, entre eles o Movimento de Educação de Base (MEB) e a Campanha Nacional de Educação 

Rural que incentivaram as discussões e reflexões políticas, e estabeleceram uma base de formação de 

educação camponesa.  No entanto, a tomada do poder governamental pelos militares em 1964 

estabeleceu um processo de repressão e enfraquecimento nessas ações. A diretiva de um projeto 

capitalista desenvolvimentista, com um viés urbanocêntrico passou a orientar o processo educativo 

com parâmetros pautados em uma visão curricular tradicional do ensino e outra voltada para o 

conhecimento como algo a ser consumido. Defendia a dualidade entre a continuidade escolar e a 

preparação para o trabalho, entendido como processo de industrialização marcadamente urbana. 

A “escola rural”, que no final dos anos 50 ganhou alguma atenção, reafirma-se como lócus do atraso 

no desenvolvimento econômico em contraposição a uma escola de predomínio culta [liberal, burguesa, 

branca, classe média e urbana]. Assim, ao mesmo tempo em que se faz sociocêntrica e etnocêntrica, 

centrada nos valores de uma classe social e de um grupo étnico (SILVA, 2005), a escola rural 

contribui também para reafirmar uma visão estereotipada e negativa dos povos do campo [não 

civilizados, pobres coitados, atrasados, etc] que os toma como sujeitos não produtores de 

conhecimento e cultura, a quem a escola urbana deve salvar, nem que seja apenas com as primeiras 

letras. Assim, ao se instituir pela negação da realidade e cultura do campo, tal escola acaba 

funcionando como mecanismo de reprodução da condição de subordinação-subjugação da população 

camponesa e periférica urbana. A expansão da obrigatoriedade escolar se faz pelo urbano, com base 

em princípios do desenvolvimento do capitalismo. A “roça” e as periferias urbanas são sinônimas do 

atraso social. Os projetos educacionais atrelados às ideologias do desenvolvimento do capitalismo, 

através do incremento da indústria, assumem um projeto instrumental e tecnicista. 

O processo de redemocratização do país foi sendo gestado pela reorganização da sociedade civil, dos 

movimentos sociais, e constituição de outros grupos que foram se organizando em defesa de direitos 

pela educação, terra, salário, moradia, liberdade de expressão. Ele surge num momento em que o 

capital se reorganiza pressionado por reivindicações sociais de sindicatos e grupos de defesa dos 

“direitos do cidadão”, ainda centrado nas condições de vivência urbana, em um contexto de embate 

nacional e internacional. Demarca um período de reorganização no campo do direito público e 

instauração dos grupos que irão compor as frentes em defesa da elaboração da Constituição. Instituem-
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se os fóruns em Defesa da Escola Pública, dos Direitos dos Homossexuais, das Crianças e dos 

Adolescentes, e tantos outros que irão contribuir com debates e propostas para a constituinte. Nesse 

contexto, grupos urbanos lutam por moradia, direitos sociais, trabalho e justa remuneração. No campo, 

aparecem as lutas em defesa da reforma agrária, da terra como espaço de constituição de identidades, 

das organizações dos povos indígenas, dos ribeirinhos, dos atingidos pela instalação de barragens, dos 

quilombolas, dos agricultores, dos trabalhadores rurais e do movimento das mulheres trabalhadoras 

rurais. Essas ações passam a ter visibilidade na sociedade civil e culminam na Constituição de 1988.  

Entretanto, com o decorrer dos anos de 1990 e virada do milênio, a reorganização do capital 

internacional e nacional, por meio do capital financeiro, consegue instituir um equilíbrio de forças com 

a redução do papel do Estado na condução de políticas públicas, qualificando o setor privado. Em 

contrapartida revigoram-se os grupos da sociedade civil ligados à defesa de direitos sociais, 

econômicos, políticos no espaço urbano e os grupos em defesa dos territórios camponeses e de uma 

Educação do Campo. 

O conceito de Educação do Campo é novo e surge junto às lutas pela democratização de acesso a terra, 

como denúncia e mobilização organizada contra a situação atual do meio rural (miséria crescente, 

exclusão/expulsão das pessoas do campo; desigualdades econômicas e sociais e precária educação 

escolar). Organizações e os movimentos sociais do campo no Brasil, nessa última década, trazem às 

suas pautas de luta, de forma marcante, a reivindicação por escola com qualidade e, em quantidade, 

diversa daquela que historicamente vinha sendo oferecida aos povos do campo. Diga-se que as 

políticas educacionais até a década de 90 desconsideram o campo brasileiro e seus sujeitos, portadores 

de direitos iguais e capazes de fazer história. Esses sujeitos, no que tange à educação escolar, por 

intermédio de ações coletivas que incluem outros espaços educativos, insurgem-se a construir um 

novo conceito de educação – Educação do Campo –, não apenas para eles, mas deles próprios (de 

acordo com seus interesses específicos), e a ser executado pelo Estado democratizado. Portanto, em 

suma, trata-se uma educação escolar que considere a história, a vida, o trabalho, o contexto do sujeito 

educando.  Uma educação que seja no e do campo. NO: as pessoas têm direito a serem educadas no 

lugar onde vivem; DO: as pessoas têm direito a uma educação pensada desde o seu lugar e com a sua 

participação, vinculada à sua cultura e às suas necessidades humanas e sociais. Essa educação inclui a 

escola, enquanto prioridade estratégica para a garantia do direito ao acesso à Educação Básica. 

(CALDART, 2000) O “Movimento de Educação do Campo” é uma articulação por políticas públicas, 

que chama inclusive as universidades públicas a cumprir o seu papel, mormente na pesquisa e na 

formação de educadores capazes de dar substância a um novo jeito de fazer educação.   

A visão que orienta a proposta do curso de formação de professores é de que é necessário e possível 

pensar numa educação, numa escola, e consequentemente para a formação de educadores, que articule 

o pensar e o fazer pedagógico com a construção de alternativas de desenvolvimento sustentável dos 
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territórios rurais; contribuindo para efetivá-lo como “campo de possibilidades que dinamizam a 

ligação dos seres humanos com a própria produção das condições da existência social e com as 

realizações da sociedade humana”. (CNE/CEB, parecer 36/2001) 

Dentro do Estado de Santa Catarina, buscou-se o fortalecimento dessa perspectiva, e as organizações e 

Movimentos Sociais do Campo têm sido os principais protagonistas, por meio de ações desenvolvidas 

dentro da universidade pública, leia-se UFSC, no desenvolvimento de atividades de estudos e 

pesquisas, de extensão universitária e de ensino vinculadas ao universo temático da Educação do 

Campo e do Desenvolvimento Territorial Sustentável.  

A criação do Instituto de Educação do Campo na UFSC veio fortalecer essas ações  já em 

desenvolvimento no âmbito da universidade, e lhes deu significado particular na medida em que, neste 

estado, as administrações públicas estão a carecer de suporte institucional e profissional para que se 

cumpram minimamente as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo, 

baixadas pelo CNE em 2001.  

O curso de “Licenciatura em Educação do Campo”, na estrutura da UFSC, está locado no Centro de 

Ciências da Educação - CED, mas envolve a participação de outros centros, dentre os quais, 

visivelmente, o Centro de Ciências Agrárias. (CCA) A diretriz que orienta o desenvolvimento dessas 

atividades no CED tem como pressuposto o esforço em qualificar um tipo de Educação que se paute 

em ações para e do campo. Assim, a proposta de desenvolver uma formação específica de professores, 

em licenciatura, veio de encontro ao trabalho já sedimentado no CED e na UFSC. Do mesmo modo, 

estabeleceu-se em resposta às reivindicações de diferentes organizações e Movimentos Sociais ligados 

ao campo, que manifestaram a necessidade de formar educadores para a melhoria da educação básica e 

superação de um processo de desvantagem educacional que tem demarcado a trajetória escolar das 

populações do campo. 

Quatro princípios orientam o Curso: o estabelecimento de uma formação do educador como sujeito 

capaz de propor e programar as transformações político-pedagógicas necessárias à rede de escolas que 

hoje atendem a população que trabalha e vive no e do campo; rompimento com matrizes teóricas de 

interpretação e orientação pragmática de educação; consideração do campo como lugar de produção 

de saberes e da cultura camponesa; e parte dos processos sociais de formação de sujeitos coletivos, 

políticos comprometidos com a transformação da sociedade. 

 

1.2. Proposta metodológica e forma de organização curricular  

O curso é desenvolvido metodologicamente pela “Pedagogia da Alternância” em “momentos” 

pedagógicos que interagem, chamados de “Tempo Universidade” e “Tempo Comunidade”, para 

envolver o educando num processo educativo uno, que articula a experiência escolar propriamente 
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dita, a ocorrer no interior da Universidade, com a experiência de trabalho e vida no seio da 

comunidade da qual cada estudante é originário. Trata-se, de fato, de uma perspectiva de práxis e 

conta com parecer favorável, e com indicativos do modo de funcionamento, por parte do Conselho 

Nacional de Educação. (Ver Parecer do Conselheiro Murilo Hingel, aprovado por unanimidade pela 

CEB/CNE, em 2005).  

A matriz curricular foi desenvolvida a partir da compreensão de que a produção do conhecimento se 

faz integrando diferentes campos de estudos (História, Sociologia, Antropologia, Geografia, 

Psicologia, Biologia, Zoologia, Botânica, Matemática, Química, Física). Esses campos, nas suas 

especificidades teórico-metodológicas são fundamentais para a compreensão dos processos sociais 

instituídos histórica e politicamente, principalmente na sua especificidade Homem – Campo – 

Sociedade, desde que trabalhados articuladamente. Desta forma três módulos foram pensados para a 

constituição do Curso de Licenciatura do Campo: ECOSSISTEMAS -  FUNDAMENTOS DA 

CIÊNCIA -  AGROECOLOGIA.  

Integram-se através do ensino, da pesquisa e da extensão, e se constituem em espaços de socialização 

dos conhecimentos científicos e populares acumulados historicamente. O primeiro módulo – 

ECOSSISTEMAS - entendido como espaço inicial do processo de formação de professores (pré), foi 

pensado na relação Homem – Trabalho – Meio Ambiente. 

Busca a compreensão dos processos identitários do homem (antropos) nas suas multi-relações sociais, 

políticas, biológicas, psicológicas, no tempo e em espaços geográficos específicos (territoriedade e 

campo) e articulados às formas de produção do trabalho humano. Possibilitam pensar as diferentes 

formas de construção de organizações sociais, como espaços dialéticos da constituição do Estado e dos 

Movimentos Sociais. Também, como as políticas públicas e especificamente as de educação vão sendo 

instituídas, preferencialmente as relativas ao Campo. Enquanto meio ambiente possibilita reflexões 

sobre os ciclos biogeoquímicos e suas interações ecológicas (questões socioambientais e 

desenvolvimento sustentável) com os espaços rurais. 

O segundo módulo – FUNDAMENTOS DA CIÊNCIA – subdivide-se em dois blocos: As relações 

com os saberes (sociedade e meio ambiente) e os processos de sustentabilidade (meio ambiente e vida 

no e do campo). Parte-se da ideia de que a construção dos conhecimentos se faz por meio da 

observação, das vivências, experimentações e trazem resultados que possibilitam a articulação com o 

conhecimento acumulado e a reconstrução de conceitos e teorias.  A interação entre os diversos 

campos de conhecimento facilita o processo de construção dos conhecimentos a ser efetivada pela 

investigação com intuito de (re)elaborar conhecimentos.  

O terceiro módulo – AGROECOLOGIA – busca explicitar a relação entre as técnicas propostas para 

a produção e o crescimento agrícolas com os processos de concentração e exclusão atuais, trabalhando 
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a necessidade de construir novos padrões técnicos e outros princípios éticos, ligados à noção de 

sustentabilidade e a uma visão de mundo solidária e respeitosa das diferenças e do meio ambiente. 

Neste processo foi fundamental incorporar a concepção de desenvolvimento sustentável de territórios 

rurais, entendido como o resultado da ação articulada pelo conjunto dos habitantes – e não apenas dos 

agricultores familiares – de uma região, para a resolução de um problema ou para a construção de um 

projeto estratégico.   

Quatro espaços de tempo articulam os três módulos. No primeiro ano as atividades de investigação são 

realizadas nos municípios de origem dos estudantes. No segundo ano, junto às escolas, em reflexões 

sobre a realidade e os processos pedagógicos; no terceiro mantém a escola como foco de referência 

com especificidade no espaço de sala de aula. Finalmente, o quarto ano do curso, está voltado para a 

vivência em projetos de sustentabilidade nas comunidades rurais.  

A integração entre o ensino e a pesquisa tem norteado a formação dos professores compartilhada de 

forma dialógica por todos os envolvidos tanto no tempo-universidade como no tempo comunidade. O 

saber constrói-se contextualizado enquanto emerge da experiência vivida, sendo reforçado pelos 

significados da cultura em que está inserido; nesse sentido, toma os conhecimentos científicos e 

realidade em um único contexto. Segundo D`Ambrosio (1987), estabelece-se na relação dialética 

reflexão - ação, mas que também é uma inserção histórica tanto do educando  quanto do educador. No 

campo da Matemática o encaminhamento tem sido feito pelo desenvolvimento da Etnomatemática 

pela discussão critica e atitude reflexiva que envolve, pela natureza histórica e pelo esforço de 

explicar, entender e manejar parte da realidade e possibilita o aprendizado de forma articulada entre os 

diferentes campos de conhecimento: botânica, zoologia, biologia, química, física, história, geografia. 

Constitui-se numa ação planejada, consciente sobre os quais o indivíduo opera, aplicando toda a sua 

experiência, conhecimento acumulado e recursos da natureza intentando possibilitar maior capacidade 

de abstração necessário para produzir um pensamento coerente, fundamentado na relação pedagógica. 

Essa relação com o saber (Charlot, 2000) se constitui na relação com o outro, consigo mesmo e com o 

mundo. Como condição envolve tempos e espaços de articulações dialógicas entre professores, e 

destes com os educandos. Sem essas mediações a prática curricular continuará sendo 

predominantemente disciplinar e fragmentada. 

 

1.3. O acesso, permanência e a territorização do curso em Santa Catarina 

A ampliação de cursos de licenciatura para formação de educadores do campo pretende atingir, no 

caso de Santa Catarina, professores que não possuam a titulação mínima exigida, os não habilitados, 

que estejam atuando em escolas do campo, jovens inseridos ou não nos movimentos sociais, que 

concluíram o Ensino Médio e possam melhorar os processos educativos em suas regiões, professores 
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que já possuam formação universitária mas pretendam ampliar seus conhecimentos nas áreas de 

formação, e outros interessados. 

Apesar de ter aprovado o Projeto Político Pedagógico do referido curso, junto a Câmara de Ensino, em 

abril de 2008, com previsão de “vestibular específico” não foi possível estabelecer, naquele momento, 

outra forma de acesso já que o edital para o vestibular (único permitido) foi homologado em junho de 

2008 e encaminhado a COPERVE (Comissão Permanente do Vestibular) para organização e 

execução.  

A UFSC tem regulamentado, no seu Regimento, desde 1982, a sua forma de acesso à universidade na 

Seção VI – Da Admissão aos Cursos – Artigos 55 e 56, definindo que: 

Art. 55 - O Concurso Vestibular, que será unificado para todos os Cursos de Graduação da 

Universidade, obedecerá as seguintes normas gerais:  

I. a habilitação do candidato se fará por sistema de classificação;  

II. do resultado do Concurso não caberá recurso de qualquer natureza;  

III. os exames serão coordenados por uma comissão, a cargo da qual estará a supervisão de 

todas as atividades concernentes ao Concurso Vestibular;  

IV. constitui-se obrigação do professor, convocado para os trabalhos exigidos pelo Concurso 

Vestibular, cumprir as tarefas a ele cometidas pela comissão de que trata o inciso anterior.  

Art. 56 - A Câmara de Ensino de Graduação elaborará as normas para o Concurso 

Vestibular, com antecedência de 6 (seis) meses da data fixada para a sua realização.  

 

A construção e execução de vestibulares específicos implicavam em alteração do Regimento da 

Universidade através do CUN (Conselho Universitário), situação conflitante já que envolvia sujeitos 

com visões de mundo diversas, especificamente no que se refere a acesso à universidade por meio das 

cotas e processo seletivo específico. 

É importante destacar que a adoção do ENEM como elemento de acesso à universidade, no momento 

da homologação do edital para o vestibular suplementar (de inverno) 2009, não havia sequer sido 

ponto de pauta para discussão. Posteriormente, teve uma tímida inserção que resultou no 

aproveitamento de 20% deste, para o vestibular 2010. 

O curto tempo para solicitação de isenção da taxa de pagamento (R$90,00) para inscrição, e o sistema 

de divulgação do vestibular, aliado a situação de ter sido o primeiro vestibular suplementar (de 

inverno) na história da UFSC constituíram-se em dois problemas iniciais que mobilizaram a 

coordenação do curso e o Instituto de Educação do Campo. 
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Uma frente de divulgação e oferecimento de apoio, paralela a oficial, foi desenvolvida junto aos 

movimentos sociais, a Secretaria Estadual de Educação, aos municípios através da UNDIME, às 

escolas de Ensino Médio existentes no estado, a ONGs, sindicatos, aos coordenadores de programas 

ligados diretamente ao Campo. Esse processo resultou na inscrição de 198 interessados. Entretanto, 

efetivamente, resultaram na inscrição de 122 candidatos, 94 habilitados e 28 por experiência 

concorrendo ao preenchimento das 50 vagas existentes. Desta forma, teríamos ainda 1,9 candidato-

vaga se as condições das provas possibilitassem o acesso. É importante destacar que o pagamento da 

taxa de inscrição de alguns candidatos foram efetuadas por movimentos sociais e secretarias 

municipais de ensino. 

O resultado do vestibular, divulgado em 20 de julho, apresentou um corte de aprovação de cerca de 

10,0%, no caso do Curso de Educação do Campo, e até menor em outros cursos. Desta forma, nove 

alunos foram aprovados no Curso de Educação do Campo.  

A Pró-reitoria do Ensino de Graduação (PREG) frente à existência de vagas públicas ociosas publicou 

medida reduzindo a nota de corte das questões discursivas à “diferente de zero”. Com esta medida 

(segunda chamada) mais dezoito alunos foram classificados para o Curso de Educação do Campo. 

Quadro 1 - Número de candidatos aprovados e matriculados no vestibular para o Curso de 

Educação do Campo em 2009-2 

 Número de 

classificados 

Número de 

matriculados 

Desistentes/Sem 

comparecimento 

Frequência 

inicial 

Classificados em 

primeira chamada 

  9   3  2   1 

Classificados em 

segunda chamada 

18 17(1)* 

 

5  12  

 

Alunos Especiais - 11 - 11 

Total 27 31 7  24  

Fonte: Coperve, 2009 

É importante destacar que na primeira chamada nenhum candidato originário do campo foi aprovado. 

Na segunda chamada somente um foi classificado. Desta forma, o vestibular unificado possibilitou a 

inclusão de apenas um candidato (*) com o perfil esperado. A coordenação do curso buscou 

articulação com os movimentos sociais organizados, por meio do FOCEC (Fórum Catarinense de 

Educação do Campo) e buscou estudantes com perfil que estivessem matriculados/em situação de 

trancamento em universidades privadas ou graduados em outras áreas que estivessem interessados no 
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curso. Foram matriculados como aluno especial por transferência/ou retorno graduado onze 

estudantes. Atualmente 14 alunos permanecem na turma. 

Para composição da segunda turma em 2010 o curso conseguiu implantar processo seletivo específico 

de acesso, com aprovação da Câmara de Ensino da universidade. Para divulgação desenvolveu 

campanha de ampla junto aos municípios catarinenses, secretarias de educação, sindicatos, 

movimentos sociais. Entretanto, mesmo tendo um número inicial significativo de inscrições, o número 

de inscritos pagantes ficou muito abaixo das 50 vagas existentes. Por decisão da reitoria foi realizado 

novo edital de vestibular com isenção de taxas para todos os candidatos. Inscreveram-se e prestaram 

vestibular cerca de 200 candidatos (4 candidato/ vaga) suplantando em muito o número de inscritos 

para outros cursos de licenciatura na universidade. 

Entretanto, embora houvesse um maior número de aprovados muitos candidatos não efetuaram 

matrícula em função da distância da universidade e seus municípios de origem. Desta forma, 50,0% da 

composição da segunda turma era de estudantes sem o perfil desejado (de origem urbana, sem contato 

com o campo, e com pouco vínculo com o curso). A turma foi composta inicialmente com 35 alunos 

após a 10ª chamada de aprovados. Na segunda turma, 17 alunos continuam o curso. 

É importante destacar que embora tenha havido perda significativa por evasão de estudantes das duas 

primeiras turmas (permanecem no curso 31 alunos) apenas um estudante, considerado “do campo” 

interrompeu o curso por questões pessoais. 

A dificuldade de compor o perfil desejado e a evasão impulsionou o desenvolvimento de proposta de 

interiorização em “territórios” constituídos por populações do campo catarinense. O primeiro 

“território”, selecionado por suas condições específicas foi o Sul catarinense, com o funcionamento do 

curso no Instituto Federal de Educação, no município de Canoinhas. Para a constituição da terceira 

turma estabeleceu-se um processo de divulgação amplo no território composto por 15 municípios, 

principalmente por meio de programas de rádio locais, palestras em sindicatos, escolas, em articulação 

com as prefeituras municipais e movimentos sindicais e sociais. Inscreveram-se e prestaram as provas 

250 candidatos (5 candidatos/vaga). Dos 50 matriculados em 2011 todos têm o perfil desejado e 

80,0% são pequenos proprietários rurais, originários de 11 municípios do território. Permanecem no 

curso 44 estudantes. 

Em 2012 estaremos implantando a quarta turma do curso, e segunda por “território” nas encostas da 

serra geral, com sede do curso no Município de Santa Rosa de Lima. 
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Considerações finais 

O Curso de Licenciatura em Educação do Campo, nestes quatro anos de implantação conquistou 

reconhecimento pela inovação, organização e empenho de sua equipe na formação de professores para 

o campo. Destaque a formação  por áreas do conhecimento e o processo de expansão em territórios 

que  possibilitou a presença de jovens agricultores e ribeirinhos no ensino superior sem afastá-los de 

suas bases sociais e políticas. 
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