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Resumo 
Este trabalho apresenta reflexões sobre o processo de implantação e consolidação dos 

princípios e diretrizes para a Educação do Campo no âmbito da formação de professor@s2 na área 

de Ciências da Natureza (CN) e Matemática (MTM) no curso de Licenciatura em Educação do 

Campo na UFSC. Esse percurso vem se constituindo por meio de uma organização curricular que 

se diferencia de outros cursos de formação docente no ensino superior em campos disciplinares 

específicos como, por exemplo, de Biologia, Química, Física ou Matemática. Essa diferença está 

pautada principalmente por dois aspectos, o primeiro é a Alternância Pedagógica - tempos 

alternados entre períodos na universidade (aulas presenciais e em tempo integral organizadas em 

componentes curriculares articulados pelos eixos: ecossistema/ agroecologia, fundamentos 

conceituais de CN e MTM/ fundamentos teórico-metodológicos da Educação em CN e MTM e 

Educação do Campo); e períodos na comunidade (quando os/as estudantes realizam pesquisas de 

campo na comunidade e atividades docentes nas escolas do/no campo, preferencialmente nos 

municípios de origem, acompanhados e orientados pelos professor@s do curso). O segundo é a 

formação por área, condicionada pela concretização de uma educação emancipatória que requer a 

articulação entre a interdisciplinaridade, o trabalho coletivo docente e o estudo da realidade como 

ponto de partida e de chegada da prática educativa, pelo meio de percursos formativos que tenham 

                                                           
2 O símbolo @ é utilizado como estratégia de escrita para reduzir a tendência sexista da língua 

portuguesa brasileira ao se referir majoritariamente ao sexo masculino. Leia-se a(s)/o(s). 
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por referência o processo de investigação temática proposto por Paulo Freire (1987). Tal 

experiência de docência no ensino superior tem sido um desafio em busca de uma construção 

curricular orientada pelo diálogo e princípio educativo apontados no projeto político pedagógico 

vinculado às diretrizes educacionais do Campo, sob um olhar investigativo e reflexivo sobre essa 

prática curricular balizado pelos estudos realizados sobre a Educação em Ciências nas escolas do 

campo e a formação acadêmica de professor@s para o campo. 

 

Abstract  
This paper presents considerations about the process of implementation and consolidation of 

principles and guidelines for field education in professor’s formation in the natural sciences area 

and mathematics graduation at UFSC. This path has been built with a curricular organization that 

holds different aspects against other graduations for future teachers in disciplinary specific areas 

such as biology, chemistry or mathematics. This difference is based mainly about two aspects, the 

first one is pedagogical alternancy – alterned activities between university (presencial full time 

lessons organized in curricular components divided by the lines – ecosystem / agroecology, 

conceptual fundaments of mathematics and natural sciences/ theorical-methodological basis in 

education of natural sciences and mathematics and field education); time spent among the 

community (when students perform field research at the community and professor`s activities in 

field schools, mainly in their own origin towns, advised and supervised by our course’s masters. 

The second one is forming by area, based on concretize an emancipatory education that needs 

articulation between interdisciplinarity, the teacher’s colective work and the study of reality as the 

start and goal of educational praxis, by developements that have as reference the process of 

thematic investigation proposed by Paulo Freire (1987). Such teaching experience in university has 

been a challenge in the search of a curricular construction oriented by dialogue and educational 

principle, pointed at the political and pedagogical project linked to educational guidelines in the 

observed field, under a investigative and reflexive look over this curricular praxis bounded by 

studies made about education in sciences at country schools and academic developement of the 

professor for the fields. 

 

 

Introdução 
O processo de implantação e consolidação dos princípios e diretrizes para a Educação do 

Campo no âmbito da formação de professor@s na área de Ciências da Natureza (CN) e Matemática 

(MTM) no curso de Licenciatura em Educação do Campo na UFSC vem se estabelecendo, por 

meio de uma organização curricular que não está centrada num único campo disciplinar específico, 

a exemplo de licenciaturas como: de Biologia, de Química, de Física ou de Matemática. Sua 
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singularidade está pautada pelos contextos que foram determinando sua origem e o modo como tais 

influências foram desenhando sua organização curricular.  

Neste texto será apresentado o contexto político/educacional brasileiro, donde emerge as 

diretrizes curriculares para a Educação do Campo, articulado pelas realidades das escolas do campo 

que clamam por uma formação docente que compreenda e atenda às especificidades das 

comunidades campesinas. Neste contexto a proposição da Licenciatura em Educação do Campo  

traz no cerne de sua organização curricular, dois aspectos fundamentais. O primeiro é a Alternância 

Pedagógica - tempos alternados entre períodos na universidade com aulas presenciais e em tempo 

integral; e períodos na comunidade quando os/as estudantes realizam suas pesquisas. O segundo 

aspecto é a formação por área, condicionada pelas diretrizes e princípios da Educação do Campo e 

a concretização de uma educação emancipatória, na qual se evidencia a necessidade de um 

processo de ensino/aprendizagem balizado por uma prática curricular interdisciplinar; um trabalho 

coletivo docente; e o estudo da realidade como ponto de partida e de chegada da prática educativa, 

orientações que encontraram correspondência no processo de investigação temática proposto por 

Paulo Freire (1987).   

A tessitura destas reflexões se dará na inter-relação entre tais aspectos, no sentido de 

evidenciar o compromisso de uma instituição pública federal de nível superior, ao se propor a 

dialogar entre as demandas dos povos campesinos, as políticas públicas para a Educação do 

Campo, as escolas do campo, assim como a lutas dos movimentos sociais como balizadores de 

documentos oficiais e políticas públicas educacionais, resultando na proposição da Licenciatura em 

Educação do Campo com formação docente na área de CN e MTM. 

 

 

A política educacional brasileira e as bases curriculares para Licenciatura em 

Educação do Campo   
A institucionalização no Ensino Superior dos cursos de Licenciatura em Educação do Campo 

emerge de um conjunto de ações dos movimentos e organizações sociais comprometidas com a luta 

pela terra e por políticas educacionais brasileiras voltadas aos sujeitos do campo, associado a outro 

projeto de sociedade, defendido por esses grupos, o que implicava em cursos de formação docente 

que discutissem sobre outras formas de organização dos tempos, espaços e currículos articulados 

aos modos de trabalho e vida no/do campo. 

Em 2002 foram instituídas as Diretrizes Operacionais3 para a Educação Básica nas escolas 

do campo, as quais contemplavam e refletiam tais preocupações e reivindicações diante de 

denúncias sobre a organização e prática curricular hegemônica presentes nas escolas, e o difícil 
                                                           
3 Mais informações em Brasil, MEC/CEB/CNE (2002). Diretrizes Operacionais para a educação 

Básica nas Escolas do Campo. Resolução nº 1, Brasília, DF.  
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acesso e permanência dessas crianças e jovens do campo nos diferentes níveis de escolaridade da 

Educação Básica, uma situação conseqüente das políticas públicas educacionais existentes por 

muitas décadas, que incentivaram e legitimaram o processo de fechamento e nucleação4 de escolas 

no campo resultando na centralização dos segmentos de anos finais do Ensino Fundamental e do 

Ensino Médio nas escolas localizadas no âmbito urbano. Situação que dificultou a continuidade de 

estudos e escolarização da juventude do campo, assim como acirrou a precarização profissional de 

professor@s do/no/para o campo.  

As pesquisas e debates sobre as realidades vividas no campo foram balizadoras para a 

Licenciatura5 em Educação do Campo, que deveria comprometer-se com o reconhecimento e 

valorização da diversidade dos povos do campo; a formação diferenciada de professor@s; a 

possibilidade de diferentes formas de organização da escola; a adequação dos conteúdos às 

peculiaridades locais; o uso de práticas pedagógicas contextualizadas; a gestão democrática; a 

consideração dos tempos pedagógicos diferenciados; ações educativas promotoras de um 

desenvolvimento sustentável de sociedade; e da igualdade de acesso, produção e socialização de 

saberes.  

A elaboração das Diretrizes da Educação do Campo (2010)6 definiu oficialmente os 

princípios estruturantes (educação como formação humana / centralidade do trabalho; lutas sociais 

pela manutenção da identidade camponesa; cultura; protagonismo dos sujeitos coletivos do campo; 

produção sustentável da vida do/no campo e na cidade) para a consolidação do percurso formativo 

e organização curricular dos cursos de Licenciatura em Educação do Campo sob uma perspectiva 

político-educacional crítico-transformadora, focada nas escolas e suas comunidades, engajada na 

conquista de uma sociedade mais justa e igualitária. 

 

 

Currículo e percurso formativo da Licenciatura em Educação do Campo na Área de Ciências 

da Natureza e Matemática 

O desenho curricular das turmas pioneiras7de Licenciatura em Educação do Campo foi 

coerente e comprometido com uma perspectiva educacional emancipadora voltada às 

                                                           
4 Sobre as escolas multisseriadas e nucleação de escolas em Santa Catarina, sugere-se a leitura de 

D'Agostini, Adriana (Org.) (2013). Experiências e reflexões sobre escolas/classes multisseriadas. 
Florianópolis: Ed. Insular. 

5 Edital de Convocação nº 09, de 29 de abril de 2009 apresenta as Diretrizes Políticas e Pedagógicas 
para as Licenciaturas em Educação do Campo.  

6 Mais informações em Brasil (2010). Decreto nº 7.352, de 4 de novembro de 2010.Dispõe sobre a 
política de Educação do Campo e o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária –PRONERA. 
Diário Oficial da União, 05 nov. Seção 1. Brasília, DF. 

7 Em 2007 foi consolidada a conquista pelos movimentos sociais e sindicais de uma política de 
formação docente para o campo, com o apoio do Procampo (Programa de Apoio às Licenciaturas em 
Educação do Campo) vinculado a Secad (Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.352-2010?OpenDocument
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especificidades e princípios da Educação do Campo demarcados pelos “[...] Processos de docência 

e gestão, de pesquisa e de intervenção, competências fundamentais para o educador do campo. 

[Exigindo] um repensar dos conteúdos, dos tempos, dos espaços, das propostas metodológicas dos 

cursos [...].” (Antunes-Rocha, 2011: 42) 

A proposição do curso na UFSC não foi diferente, pois sua proposta também se contrapõe ao 

modelo já estabelecido para outros cursos de licenciatura - a saber cursos de Física ou de Qúimica 

ou de Biologia-, ao apresentar uma organização curricular e um trabalho pedagógico 

multidisciplinar por áreas de conhecimentos em CN e MTM, comprometido com o diálogo entre 

saberes e vivências sobre a realidade do campo, e também com as demandas das escolas do/no 

campo que exigem um profissional com uma formação mais abrangente, qualificada e 

comprometida com o atendimento ao conjunto de dimensões educativas presentes nessas 

realidades.  

A organização do curso vem se estabelecendo num processo contínuo de ação/ reflexão/ ação 

para ajustes e consolidação do seu projeto político/pedagógico e matriz curricular, a qual está 

estruturada pelos componentes curriculares distribuídos ao longo de quatro anos. O primeiro ano 

tem como eixo o Ecossistema e o principio da pesquisa está voltado à realidade do município; no 

segundo e terceiro ano, o eixo é Fundamentos da Ciência e a pesquisa está centrada na escola e sala 

de aula; já no quarto ano, o eixo é Agroecologia e a pesquisa se estabelece pela articulação entre a 

educação, trabalho no campo, e município.  

É importante ressaltar que tais eixos orientam o recorte investigativo nos Tempos 

Comunidade, mas não fixam os componentes curriculares em blocos específicos de campos de 

conhecimentos. Ao contrário favorecem a articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão na 

medida em que a organização curricular está embasada na Pedagogia da Alternância. Essa se 

estrutura alternando Tempos Universidade - aulas presenciais em tempo integral-, quando são 

realizados estudos e atividades científico-acadêmicas e de cunho didático-pedagógico, planejadas e 

debatidas pelo coletivo de professor@s, e organizadas em componentes curriculares articulados 

pelos eixos: ecossistema/ agroecologia, fundamentos conceituais de CN e MTM/ fundamentos 

teórico-metodológicos da Educação em CN e MTM e Educação do Campo. Essa dinâmica singular 

se alterna com os períodos de Tempos Comunidade – quando @s educand@s realizam viagens de 

campo e atitude investigativa, por meio de pesquisas e atividades docentes nas escolas do/no 

campo, preferencialmente nos municípios de origem, acompanhados e orientados por professor@s 

(BRITTO, 2011).  

                                                                                                                                                                                
do Ministério de Educação e Cultura). Foram implantados quatro projetos-piloto do curso de Licenciatura em 
Educação do Campo nas seguintes instituições: Universidade Federal de Minas Gerais; Universidade de 
Brasília; Universidade Federal de Sergipe; Universidade Federal da Bahia. Na UFSC o curso foi implantado 
em 2009, não mais como projeto-piloto, mas como curso regular. 
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Outro aspecto relevante na proposta do curso é a formação por área que vem ao encontro de 

uma prática curricular menos fragmentada, por meio de escolhas teórico-metodológicas que visam 

uma abordagem dos conhecimentos e ações formativas de forma integrada e interdisciplinar, 

principalmente entre os campos de conhecimentos: Biologia, Química, Física e Matemática.  

Perspectiva que se contrapõe ao modo hegemônico da disciplinarização dos conhecimentos 

pautados pela lógica da especialização e pela linearidade de conhecimentos, e ainda pela 

hierarquização dos saberes, conforme a história das ciências e dessas disciplinas evidencia o 

motivo da ausência de um estudo da realidade ou quando acontece é de maneira desarticulada, 

ignorando a visão de totalidade. (BRITTO, 2011) 

Ao considerar a organização curricular por alternância e a formação docente na área de CN e 

MTM na licenciatura, se evidencia a importância do diálogo entre a produção de conhecimentos 

científicos, a área Ciências da Natureza e Matemática e a realidade como ponto de partida e 

chegada do processo educativo, o que remete a uma reflexão sobre os desafios a Educação em 

Ciências e Ensino de Ciências da Natureza e “a ampliação dos debates e diálogos, para que 

coletivamente, se construa alternativas para os contextos educativos, juntamente, com as demandas 

cotidianas da sociedade contemporânea.” (Britto, 2013: 109) 

Durante o percurso formativo houve debates e indagações, assim como a realização de ações 

educativas8, as quais levaram a retomada de determinadas leituras, particularmente de alguns livros 

da obra de Paulo Freire, e a produção bibliográfica de autor@s que se fundamenta nesse renomado 

educador brasileiro, relacionando-o a Educação em Ciências. Vale ressaltar as experiências de 

estágio docência e projetos comunitários9, assim como trabalhos de conclusão do curso que 

tomaram como referência para organização de suas práticas e reflexões os Três Momentos 

Pedagógicos (Delizoicov e Angotti, 1992; Delizoicov; Angotti; Pernambuco, 2002); a abordagem 

crítica da realidade, por meio da Investigação Temática (Freire, 1987); as Falas e Situações 

significativas advindas da comunidade como foco da organização curricular e do trabalho em sala 

de aula (Silva, 2004). Contribuições que vieram ao encontro de uma prática curricular dialógica e 

problematizadora, comprometida com o desenvolvimento de uma racionalidade crítica dos sujeitos. 

As cinco etapas da Investigação Temática (Freire, 1987) referenciam o fazer-educacional 

popular crítico na Educação em Ciências. Logo se entende que o percurso formativo pautado pela 

                                                           
8 O texto de Britto (2013) relata com mais detalhes algumas ações educativas realizadas no âmbito do 

curso que foram se traduzindo no aprofundamento de estudos nos Tempos Universidade e nos 
encaminhamentos para a pesquisa nos Tempos Comunidade. Assim como traz em suas referências as obras 
d@s autores mencionados neste trabalho. 

9 Sobre estágio docente e projeto comunitário se sugere a leitura de Paiter, Leila; Britto, Néli Suzana; 
Reinert, Thais. G. S. (2013)A vivência do Estágio na Licenciatura em Educação do Campo: espaço de 
diálogos e reflexões com a juventude, Anais do II Seminário Nacional de Estudos e pesquisas sobre 
Educação do Campo, R17, São Carlos: UFSCar. (cd) ISSN 2317-5133. 
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dialogicidade e problematização leva a elaboração e organização do planejamento das ações 

educativas para e com os povos do campo, ou seja, favorece a efetiva participação da comunidade 

no processo educativo, sendo assim fundamentais para uma educação emancipatória dos povos 

campesinos. 

Finalizando esse texto, mas com a clareza de que o percurso formativo continua, esse relato 

de experiência de docência na Licenciatura em Educação do Campo – formação por área em 

Ciências da Natureza e Matemática se coloca como um desafio em busca de uma construção 

curricular orientada pelo diálogo e princípio educativo apontados no projeto político pedagógico 

vinculado às diretrizes educacionais do Campo, sob um olhar investigativo e reflexivo sobre essa 

prática curricular balizado pelos estudos realizados sobre a Educação em Ciências nas escolas do 

campo e a formação acadêmica de professor@s para o campo. Contudo, as finalidades do curso e 

sua matriz curricular buscam a unidade na diversidade por via da não fragmentação de 

conhecimentos, o que não consiste na negação das disciplinas em sua constituição e historicidade, 

mas sim na valorização destas na potencialidade de, em conjunto e articuladas pelo coletivo 

docente, interpretar a realidade em suas diversas dimensões, não mais de forma fragmentada e 

dicotômica como a disciplinarização dos conteúdos ainda tão enraizada na educação permeia os 

espaços educacionais.  
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