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Resumo 
Na presente comunicação, apresentamos questões relativas a experiências de 
aprendizagem da docência em um curso de Licenciatura em Educação do Campo da 
Faculdade de Educação da UFMG (Minas Gerais – Brasil), no qual a maioria dos 
estudantes atua como bolsista no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 
Docência (PIBID Diversidade). Busca-se compreender a criação, a apropriação e 
possíveis reverberações de um dos instrumentos de análise utilizados no Programa: o 
“Diagnóstico socioambiental” do município onde situava-se a escola em que os 
bolsistas atuavam. Indagamos: em que medida as discussões sobre “territórios 
educativos na Educação do Campo” mostram-se pertinentes no processo de 
aprendizagem da docência no campo? Como metodologia, analisamos um conjunto de 
atividades criadas pela equipe de coordenação/supervisão do Programa e realizadas 
por bolsistas do curso entre 2013-2015. Nosso marco teórico vincula-se às discussões 
sobre Educação do Campo e seus territórios educativos (Antunes-Rocha, Martins e 
Martins, 2012; Paredes, Alcoforado, Rochette, 2013). Após análise dos dados e em 
diálogo com a área de estudos em questão, aponta-se a centralidade da 
“territorialização da educação” como uma das dimensões estruturantes no processo 
de aprendizagem da docência em cursos superiores de formação de docentes na/para 
a Educação do Campo.  
 
Introdução 
Para discutir a aprendizagem da docência no campo, especificamente em Minas 
Gerais, partimos de uma experiência acumulada ao longo de dez anos no curso de 
Licenciatura em Educação do Campo da Faculdade de Educação da Universidade 
Federal de Minas Gerais (LECAMPO/FaE/UFMG - Brasil). Chamado inicialmente 
“Pedagogia da Terra”, o curso teve início em 2005 como um Projeto Experimental em 
parceria com o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária/Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma Agrária (PRONERA/INCRA/Minas Gerais). Um de seus 
objetivos específicos era habilitar professores para a docência em escolas do campo 
nas áreas de Ciências da Vida e da Natureza (CVN); Linguagens, Artes e Literatura 
(LAL); Ciências Sociais e Humanidades (CSH) e Matemática (MAT). (Vieira et al., 2015).  
Em 2009, o curso tornou-se regular, passando a se chamar Licenciatura em Educação 
do Campo (LECAMPO) e ofertando uma área a cada ano. Funciona em regime de 
alternância de espaços e tempos – Tempo Escola (TE) e Tempo Comunidade (TC). 
Atualmente, há 5 turmas, totalizando 130 alunos. Desde 2011, a maioria dos 
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estudantes atua como bolsista no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 
Docência (PIBID Diversidade). De abrangência nacional, visa aperfeiçoar a formação 
inicial de professores para atuação em escolas indígenas e do campo, oportunizando a 
participação e criação de experiências metodológicas, tecnológicas e práticas de 
caráter inovador e interdisciplinar, que levem à superação de problemas identificados 
no processo de ensino-aprendizagem (CAPES, 2015). 
Este é o contexto deste estudo, cujo objetivo geral consiste em compreender a criação, 
apropriação e possíveis reverberações de um dos instrumentos de análise utilizados no 
PIBID Diversidade do LECAMPO/FaE/UFMG (2013-2015): o “Diagnóstico 
socioambiental” do município onde situava-se a escola em que cada bolsista atuava. 
Indagamos: em que medida as discussões sobre “territórios educativos na Educação do 
Campo” mostram-se pertinentes no processo de aprendizagem da docência no campo 
por parte dos bolsistas do curso?  
 
Marco teórico 
A “Educação do Campo” no Brasil nasceu como uma crítica à realidade da educação no 
país, especialmente à situação dos povos que trabalham e vivem no campo. Emergiu 
em contraposição à educação rural, cujo currículo e práticas se espelham no modelo 
da escola urbana. Surgiu a partir das demandas dos movimentos sociais, elevando para 
o cenário nacional uma discussão que, para muitos, já estava finalizada: a reivindicação 
por escolas localizadas nos diversos espaços territoriais camponeses, capazes de 
atender aos interesses das populações que ali habitam e trabalham.  
A Educação do Campo tem como base do processo educativo o sentido atual do 
trabalho camponês, de suas lutas sociais e culturais, da diversidade de seus sujeitos, 
que hoje vivem e trabalham no meio rural brasileiro. Seu significado expressa uma 
educação que garanta e contemple os interesses e o desenvolvimento sociocultural e 
econômico camponês.  
Neste sentido, não basta ter escolas no campo, quer-se construir escolas do campo 
com um projeto político-pedagógico vinculado às causas, aos desafios, aos sonhos, à 
história e à cultura do povo trabalhador do campo. Desta forma, uma das primeiras 
preocupações na e da aprendizagem da docência no campo diz respeito à formação de 
profissionais que atuarão nestas escolas, tendo como materialidade de sua 
aprendizagem os modos dos sujeitos de viver, bem como as condições e as formas que 
as escolas do e no campo se apresentam.  
Salienta-se que a luta dos movimentos e dos sujeitos no campo pela escola é marcada 
e atravessada por dois processos considerados bastantes significativos da forma de 
estar e ser do campo: as dimensões do trabalho e do território. Ambas são a base para 
construção do argumento teórico-metodológico da Educação do Campo, tendo em 
vista serem processos que se constituem como condições educativas, por 
potencializarem o desenvolvimento e o modo de vida dos sujeitos coletivos do campo. 
Neste sentido, sublinha-se o fato desta escola ser e ter uma perspectiva formadora 
cuja centralidade do trabalho é posta como um princípio educativo. Ademais, como 
campo de luta política, salienta-se que, desde as primeiras décadas do século XX, é 
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através da demarcação de seus territórios que os sujeitos do campo lutam para que os 
educadores destas escolas sejam da própria região onde irão trabalhar.  
Tal como Fernandes (2006), entendemos que o conceito de território “permite a 
compreensão do espaço como articulado pelas dimensões produtivas, culturais, 
educacionais, políticas e sociais” (apud Antunes e Martins, 2012, p.23). Territórios são 
espaços de poder, de vida e de soberania, não circunscritos apenas à sua dimensão 
“material”, mas ampliando-se para “territórios imateriais”, tais como as lutas, conflitos 
e disputas pela educação, pelo conhecimento e pela cultura.  
Quanto aos Territórios da Educação do Campo, Fernandes (op.cit., p.15) enfatiza que o 
desafio para sua construção envolve a compreensão de que:  

“a família, a terra, o alimento, a comunidade, a escola, o movimento, as pessoas, 
o trabalho estão acima da mercadoria. A mercadoria não vem em primeiro lugar 
como no território de uma educação capitalizada. O espaço da vida é que nos 
move à solidariedade, às parcerias, ao companheirismo, ao comunitário e ao 
cooperativismo. A mercadoria será produto dessas relações, mas jamais será 
produtora de relações sociais nos Territórios de Educação do Campo.”  

Paredes, Alcoforado e Rochette (2013) destacam ser o “ambiente” a dimensão 
estruturante de dois Projetos Educativos Locais (PEL) por eles pesquisados na região 
centro de Portugal. Para os autores, isto envolve a “identificação e planificação 
conjunta de ações transversais, passíveis de acolher práticas ecoformativas, no 
domínio do ambiente, considerando, para este efeito, as necessidades das 
organizações educativas, os espaços naturais, o patrimônio edificado e o patrimônio 
cultural, entre outros (op.cit., p.3056). Considerar a dimensão ambiental consiste em 
articular “diversas dimensões”, buscando:   

“alvitrar mudanças de postura face aos métodos de ensino tradicionais, com a 
implementação de ações que se pretendem inovadoras no âmbito da formação 
de crianças e jovens e que permitam o aproveitamento das dinâmicas locais para 
o desenvolvimento de uma cidadania ativa e participada em contexto escolar”. 

 
Metodologia 
Analisamos o conteúdo de um conjunto de atividades criadas pela equipe de 
coordenação/supervisão do Programa Institucional de Incentivo à docência (PIBID 
Diversidade) e realizadas por bolsistas do curso entre os anos de 2013-2015. De modo 
específico, analisamos a criação, apropriação e possíveis reverberações do 
“Diagnóstico socioambiental” do município onde situava-se a escola onde os bolsistas 
atuavam, bem como atividades subsequentes: projetos de intervenção pedagógica, 
sequências didáticas e outros projetos de pesquisa.  
 
Resultados 
Ao analisar atividades realizadas pela equipe PIBID Diversidade em 2012 (Vieira et al., 
2015), observa-se que os esforços estiveram concentrados na imersão no espaço 
escolar. Buscou-se compreender características gerais da escola, dos docentes e 
discentes, atividades desenvolvidas no ambiente escolar, etc. De modo geral, o 
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referido ano foi marcado por perspectivas diagnósticas do território intra-escolar, 
permitindo conhecer a diversidade das escolas do campo. 
O ano de 2013 foi marcado pela proposta inicial de realização de projetos de 
intervenção no ambiente escolar. Entretanto, avaliou-se que os diagnósticos realizados 
até então eram insuficientes, pois ofereciam poucos elementos que subsidiassem a 
construção de propostas pedagógicas vinculadas aos princípios da Educação do 
Campo. Neste sentido, surgiu a proposta de (re)conhecimento do chamado “entorno” 
da escola: a comunidade e o município onde a escola de cada bolsista estava situada.  
Para tanto, a equipe de coordenação/supervisão elaborou um questionário intitulado 
“Diagnóstico socioambiental”, composto por seis partes: I) Identificação da escola, II) 
Dados gerais do município (população, atividades econômicas, cooperativas, 
associações e/ou ONGs), III) Educação (caracterização das escolas, meios de transporte 
dos alunos do campo, projetos educativos diferenciados); IV) Meio Ambiente no 
entorno da escola (vegetação nativa, corpos d’água, problemas ambientais); V) Saúde 
(hospitais, postos de saúde, principais casos atendidos); VI) Cultura e lazer (histórico da 
cidade, festas típicas, museus, potenciais turísticos).  
A partir da realização do diagnóstico, foi solicitado que cada bolsista, com suporte do/a 
professor/a que acompanhava e do supervisor PIBID, elaborasse um projeto de 
Intervenção Pedagógica para uma ou mais turmas da escola. O objetivo era articular os 
dois territórios, intra-escolar e extra-escolar, no sentido de promover um encontro 
entre ambos e entrever suas conflitualidades e consensos, isto é, a dinâmica entre 
sujeitos, princípios, conceitos e práticas que se articulam no paradigma da Educação 
do Campo. 
Constatamos que a apropriação do “Diagnóstico Socioambiental” foi realizada pelos 
bolsistas de duas maneiras distintas, reverberando em diferentes modos de condução 
dos trabalhos pedagógicos:  
a) Diagnóstico como “atividade burocrática”: a proposta de ação no ambiente escolar 
foi territorialmente descontextualizada e pouco significativa, consistindo em conjuntos 
de sequências didáticas de cunho tradicional e urbanocêntrico. Poucos avanços no que 
tange à compreensão dos territórios educativos como “espaços de articulação” entre o 
intra e o extra-escolar;  
b) Diagnóstico como possibilidade de (re)conhecer os potenciais educativos da 
comunidade e do município: construção de projetos pedagógicos bastante condizentes 
com os princípios e propósitos da Educação do Campo. “Territórios educativos na 
Educação do Campo” passaram a ser construídos a partir da articulação de espaços, 
tempos e sujeitos coletivos do campo. Houve propostas de diálogo com a comunidade 
e com questões significativas para infância e juventude camponesa pouco abordadas 
na escola: culturas locais, sexualidade, relações étnico-raciais, etc.  
Na experiência analisada, embora o “Diagnóstico socioambiental” tenha sido 
apropriado pelos bolsistas de modos diversos, notou-se importantes repercussões/ 
reverberações da proposta na formação de parte dos licenciandos. Entre 2013 e 2015, 
a proposta foi se tornando mais significativa na medida em que, através das atividades 
subsequentes (projetos de intervenção pedagógica, sequências didáticas e projetos de 
pesquisa), os bolsistas conseguiram realizar a leitura dos territórios educativos na 
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Educação do campo articulando várias de suas dimensões; especialmente no que 
tange à mobilização de sujeitos coletivos na construção de outros territórios imateriais 
– educação, conhecimento, cultura.  
 
Conclusões 
Após análise dos dados e em diálogo com a área de estudos em questão, acreditamos 
ser possível avaliar parte dos trabalhos propostos e desenvolvidos no PIBID 
Diversidade LECAMPO, a fim de aprimorar os processos de ensino-aprendizagem da 
docência no campo. Para tanto, consideramos fundamental aprofundar a 
compreensão da centralidade da “territorialização da educação” como uma das 
dimensões estruturantes no processo de aprendizagem da docência em cursos 
superiores de formação de docentes na/para a Educação do Campo.  
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