
IMPRESSÕES INICIAIS SOBRE A LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO NA UNIVERSIDADE

FEDERAL DE SERGIPE

Jaqueline Neves Moreira1

Eixo 3 – Educação no Campo, Movimentos Sociais

O presente artigo é um recorte inicial da pesquisa que está sendo desenvolvida no Núcleo de
Pós-Graduação em Educação no nível de doutorado na Universidade Federal de Sergipe – UFS. É um
trabalho de cunho qualitativo, seguindo o Materialismo Histórico com base em autores marxistas para
analisar a Educação e a formação de professores para o campo. Trata das primeiras impressões sobre o
curso especial de Licenciatura em Educação do Campo da UFS, mostrando os cominhos percorridos para a
implantação do curso, a base legal de sustentação e a situação atual dos alunos.
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This article is an excerpt from initial research being developed at the Center for Graduate Studies in
Education at the doctoral level in the Universidade Federal de Sergipe - UFS. It is a work of a qualitative
nature, following the historical materialism based on Marxist authors to analyze the education and training
of teachers for the field. These first impressions about the course&39;s Degree in Special Education Field
UFS, showing cumin traversed to the implementation of the course, the legal basis of support and current
situation of students.
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Introdução

O homem só se constitui ser humano quando se afasta do mundo natural a partir do trabalho, pois
inicialmente, tinha-se uma relação direta com a natureza, e num processo evolutivo, passou-se a ter uma
intermediação do homem com o mundo natural através da práxis. É neste momento que ocorre a
emancipação humana e o processo de socialização, com isso “[...] a sociedade, através dos seus membros
[...] transforma matérias naturais em produtos que atendem às suas necessidades. Essa transformação é
realizada através da atividade a que denominamos trabalho.” (NETTO; BRAZ, 2009, p. 30).

A preparação para o mundo trabalho, ao longo da história, se deu de forma diversificada de acordo com os
diferentes momentos e lugares. A educação como uma relação social é determinada, boa parte, pelo
capital, para servi-lo, apresentando-se como um campo de lutas hegemônicas, pois a sociedade é dividida
e é contraditória, estando em disputa, onde uma classe só se afirma negando a outra classe.

É muito interessante perceber como muitos teóricos observam a relação trabalho e educação. Saviani
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(2007) após refletir sobre o conceito do que é ser homem, a partir de seus estudos em Bergson, Marx e
Engels conclui que somente a relação trabalho-educação constitui o homem. Ou seja, o homem só se
produz, produzindo, aprendendo e ensinando às próximas gerações.

A escola dentro da sociedade de classes é igualmente contraditória e, para entender os processos desta
relação, é preciso conhecer o contexto histórico de como se formou essa sociedade e essa escola. De um
lado os que têm propriedade, e do outro, os que não têm e geram as riquezas para que os primeiros se
apropriem.

Pode-se notar que a divisão de classes, desde a Idade Média trouxe a diferenciação entre instrução e
educação para a produção. Essa separação entre escola e produção reflete, por sua vez, a divisão que se
foi processando ao longo da história entre trabalho manual e trabalho intelectual. (SAVIANI, 2007, p.
157).

Ramos (2002) aponta para a característica da educação disciplinadora dentro e uma contextualização
histórica da educação dentro da família, pois deveria acontecer a sociabilização da criança para a
subordinação.

Com a Revolução Industrial, a fábrica precisava de um exército de reserva que já fosse preparado e
“domesticado” para a exploração e isto não se poderia ensinar ao trabalhador nos postos de trabalho.

Mas, existia também a autoinstrução como forma de luta frente à hegemonia de uma classe, enquanto se
esperava por uma escola sob a orientação marxista, que emancipasse o trabalhador através dos bens
culturais e simbólicos produzidos ao longo da história pela humanidade, que fosse financiada pelo Estado,
mas não gerida por ele. (ENGUITA, 1989, p. 121).

Estudando Gramsci, Manacorda (2008) reafirma que o princípio educativo do trabalho é a base em que
está a estrutura do ensino fundamental. Há uma preocupação com a escola cujo princípio pedagógico
esteja atento para a cultura e o trabalho do seu tempo. Então, pode-se dizer que a educação tem que
relacionar cultura e trabalho, percebendo o ensino de uma ciência que se tornou produtiva.

Este princípio também está presente nos escritos de Pistrak (2000) que pontua algumas questões
relevantes que tornam a escola, não só, um lugar para aprender sobre a vida, mas para aprender a viver.
Ele acredita ser a educação um dos caminhos para a transformação dentro de uma sociedade; mostra que
a prática da manufatura, do serviço à coletividade, das atividades produtivas leva os alunos a se
educarem, inclusive com uma auto-organização, tendo assim, uma preparação para a sua participação
efetiva na sociedade.

Percebe-se então, a interação que a escola tem com o trabalho e como esta ligação está posta no
pensamento de alguns autores que estudaram a sociedade e suas práticas pedagógicas e suas reflexões.

No trabalho prático com madeira e metal, aplicando os fundamentos de
diversificadas técnicas de produção, pode-se compreender como a ciência e seus
princípios são aplicados ao processo produtivo, pode-se perceber como as leis da
física e da química operam para vencer a resistência dos materiais e gerar novos
produtos. Faz-se, assim, a articulação da prática com o conhecimento teórico,
inserindo-o no trabalho concreto realizado no processo produtivo. (SAVIANI,
2007: 161).

A formação para o trabalho foi se aperfeiçoando, principalmente, na separação do trabalho manual do
intelectual. Inicialmente, qualificação era um termo utilizado para expressar que o trabalhador podia
assumir determinado posto, pois conseguia executar determinadas tarefas. A partir da década de 1970 é
que se associa qualificação para a atividade de ampliação do conhecimento, como o mestrado e o
doutorado. O conceito de qualificação foi se ampliando, principalmente pela sua multidimensão. (RAMOS,
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2002).

Atualmente, outras características estão sendo valorizadas no trabalhador, podendo-se citar o poder de
comunicação, autonomia, polivalência, entre outros, tornando-o competente. Inteligência deixa de ser só
no sentido cognitivo e assume outras esferas como inteligência emocional ou prática, valorizadas no
sistema capitalista. E muitas vezes, o trabalhador é mais competente do que mais qualificado
tecnicamente. (Idem).

O surgimento do trabalhador multifuncional acaba por “desqualificar” o trabalhador especialista, pois o
domínio das tecnologias desqualifica a grande massa de trabalhadores “fordistas”. É o que se tem visto
com o crescimento do agronegócio e revolução tecnológica do meio rural, máquinas cada vez mais
sofisticadas, distanciando cada vez mais a massa campesina da produção capitalista.

O Trabalho Refletido na Escola do Campo

A condição de entrelaçamento da educação com o trabalho está muito forte na proposta de uma Educação
do Campo, pois não se quer tirar o homem rural de perto da sua terra, e sim aproximá-lo cada vez mais. A
educação não é transformadora, mas ela contribui para a transformação de uma sociedade a partir de
seus sujeitos. Não é adaptando a escola da cidade que se deve organizar a escola do campo.

Percebe-se que a escola traz em si um estereótipo de civilidade urbana que se contrapõe ao ruralismo dito
tabaréu, aquele sem conhecimento, desajeitado. Foi concebida como espaço dos grupos dominantes,
frequentada pelas elites e, a partir das lutas de classes, foi se aproximando da classe trabalhadora. Mas
independente destas conquistas, percebe-se que as crianças do campo, em muitos casos, ainda vivenciam
uma escola distante das suas realidades.

Uma hipótese levantada com frequência é que nosso sistema escolar é urbano,
apenas pensado no paradigma urbano. [...] Há uma idealização da cidade como o
espaço civilizatório por excelência, de convívio, sociabilidade e socialização, da
expressão da dinâmica política, cultural e educativa. A essa idealização da cidade
corresponde uma visão negativa do campo como lugar do atraso, do
tradicionalismo cultural. [...] O paradigma urbano é a inspiração do direito à
educação. (ARROYO, 2007: 158).

É perceptível que a maioria das escolas rurais segue um padrão urbano, em negação ao que é rural,
tentando se adequar à realidade do povo do campo, mas sem abandonar o antigo paradigma com um
discurso de modernidade e de desenvolvimento baseados num modo de produção totalmente capitalista.
Percebe-se uma tentativa de inclusão partindo da adaptação. E as próprias políticas públicas, nas diversas
áreas são adaptadas da cidade.

A radicalização deste paradigma ocorre quando o compromisso nem sempre é levar ao campo práticas de
educação, desenvolvidas na zona urbana, fazendo os ajustes necessários, basta implantar a nucleação ou
o transporte escolar para as crianças e os jovens do campo, trazendo consequentemente o afastamento de
suas origens.

As crianças, adolescentes ou jovens do campo esqueceriam sua identidade e
cultura para serem socializados junto à infância, adolescência e juventude
urbanas, com identidade e cultura urbanas. Políticas que expressam o total
desrespeito às raízes culturais, identitárias dos povos do campo. Nem sequer a
velha tradição de adaptar as políticas e normas à realidade rural teria mais
sentido. (ARROYO, 2007: 159).

Baseadas neste paradigma, as escolas rurais reforçam o distanciamento do campo e dão ao mercado de
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trabalho urbano status de instrumento de mudança, fazendo com que os filhos dos agricultores não vejam
na terra o seu futuro profissional.

Quando a escola não consegue organizar o período letivo e os períodos de plantar e de colher, acontece a
separação entre o pensar e o fazer, causando a alienação do homem e da produção do seu trabalho,
desvinculando o desejo de permanecer e lutar pela terra.

Todo esse processo passa por questões políticas e ideológicas de dominação que querem a permanência
de acomodação por parte dos pequenos agricultores, levando ao enfraquecimento das lutas pela reforma
agrária.

O espaço escolar do campo precisa de uma compreensão de mundo a partir da relação direta do ser
humano com a natureza, da produção do seu trabalho e da sua própria produção.

Os movimentos sociais reivindicam que nos programas de formação de
educadoras e educadores do campo sejam incluídos o conhecimento do campo, as
questões relativas ao equacionamento da terra ao longo de nossa história, as
tensões no campo entre o latifúndio, a monocultura, o agronegócio e a agricultura
familiar; conhecer os problemas da reforma agrária, a expulsão da terra, os
movimentos de luta pela terra e pela agricultura camponesa, pelos territórios dos
quilombos e dos povos indígenas. Conhecer a centralidade da terra e do território
na produção da vida, da cultura, das identidades, da tradição, dos
conhecimentos... Um projeto educativo, curricular, descolado desses processos de
produção da vida, da cultura e do conhecimento estará fora do lugar. Daí a
centralidade desses saberes para a formação específica de educadoras e
educadores do campo. (ARROYO, 2007: 167).

As escolas rurais ainda se encontram numa situação bastante precária, sem infraestrutura física, os
professores com baixa qualificação e salários inferiores, sobrecarregados de trabalho, e muitas vezes com
dificuldades para chegar às escolas.

Segundo Martins e Coelho (2009), adjetiva-se educação do campo no sentido de “elucidar especificidades
próprias do movimento da vida social dos sujeitos envolvidos” (p. 173). Principalmente porque “numa ação
educativa que se pretende transformadora e emancipatória é fundamental ter em conta os processos
formadores dos sujeitos [...]” (MARTINS; COELHO, 2009, p.173).

Espera-se que as escolas do campo possam ser conduzidas, organizadas, cuidadas e formadas por pessoas
do próprio campo. Pessoas que valorizem as suas raízes e que transmitam a cultura deste povo com
conhecimento de causa, e não pela leitura de livros didáticos. Que mostrem a força da terra baseada nas
lutas e conquistas de uma coletividade viva, cheia de ensinamentos, mas com muito a aprender.

Neste contexto, promove-se o ensino de ciências ligado à vida, vinculando a tecnologia à sociedade e o
trabalho ao próprio homem. Deixa-se cair a aura do conhecimento científico distante para se apropriar do
conhecimento científico aplicado ao dia a dia.

Esse é um movimento que assegura a permanência dos sujeitos do campo com suas experiências, pois a
“mercantilização das formas e das relações têm corroído crescentemente esses modos de vida, tornando
adversas as condições para a sua (re)produção social. (Ibdem).

A Licenciatura em Educação do Campo

O curso de Licenciatura em Educação do Campo da Universidade Federal de Sergipe – UFS foi aprovado
em 2007, a partir das lutas dos movimentos sociais, principalmente, os ligados às questões agrárias,
através de um processo construído historicamente.
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Em 1991, surge da reunião de alguns professores do Departamento de Educação, o no Núcleo de Estudos
e Pesquisas em Alfabetização (NEPA) para discutir questões pedagógicas. Em Sergipe, as discussões foram
iniciadas no ano de 1995 quando:

[...] a convite do Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra endereçado á UFS,
através da Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) e do Departamento de Educação
(DEd), em convênio com a Secretaria de Educação Superior do Ministério da
Educação (MEC-SESU) e com financiamento do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE), que as iniciativas com os movimentos
sociais ganham força. Foram realizados dois cursos do projeto de “Capacitação de
Alfabetizadores de Jovens e Adultos em Assentamentos de Reforma Agrária”,
atendendo a quatorze assentamentos, em 10 municípios sergipanos. (PROJETO
PEDAGÓGICO DO CURSO LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO, 2008: 05).

Em 2003, foi criado o Núcleo de Estudos Transdisciplinares em Educação com a preocupação de enfatizar o
trabalho com os movimentos sociais, principalmente com as questões relacionadas ao campo.

[...] em 2005 foi aprovado o Curso de Licenciatura em Pedagogia para os
movimentos sociais, por meio do Programa Nacional de Educação na Reforma
Agrária – INCRA/MDA que está sob a responsabilidade do Departamento de
Educação, como também, o Curso de Formação de professores de nível médio
com habilitação em magistério nas áreas de reforma agrária em Sergipe. (Idem:
07).

Diante desse breve panorama, percebe-se a preocupação de um grupo de professores/pesquisadores em
fazer a educação chegar ao maior número possível de pessoas, dando prioridade a área rural que é tão
explorada e relegada a uma condição inferior de educação.

A partir do convênio firmado entre Universidade Federal de Sergipe (UFS),
Ministério da Educação e Cultura (MEC) e Secretaria de Educação Continuada,
Alfabetização e Diversidade (SECAD/MEC) desenvolveu-se, a partir do dia 04 de
agosto de 2008, a proposta do curso de Licenciatura em Educação do Campo
(PROLEC). (JESUS; GOMES, 2010: 04).

Como uma turma em regime especial, o curso é financiado pelo FNDE/MEC. O corpo docente foi composto
por professores do Departamento de Educação e de outros departamentos que se disponibilizaram a
contribuir com essa proposta de curso especial e, se “comprometeram desde a elaboração da proposta e
com a viabilidade do projeto.” (PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO
CAMPO, 2008: 09).

O Curso de Licenciatura em Educação do Campo está apoiado na seguinte base legal: LDB 9.394 de 1996;
Parecer CNE/CP 009/2001 e Resolução CNE/CP1, de 18 de fevereiro de 2002; Resolução CNE/CP2, de 19
de fevereiro de 2002; Parecer CNE/CEB no 1/2006; Decreto nº 6.755, de 29 de janeiro de 2009;
Decreto nº 7.352, de 4 de novembro de 2010.

Isso mostra que há um respaldo legal para a Educação do Campo, mas a luta pelo cumprimento dessa
legislação é uma constante por parte dos responsáveis pelos cursos dentro das universidades e dos
movimentos sociais e sindicais que apoiam e abraçam as causas do homem camponês.

Mais um programa foi implementado pelo Governo Federal, o Programa Nacional de Educação do Campo
(Pronacampo), assinado em 20 de março de 2012, para garantir o apoio técnico e financeiro aos estados,
aos municípios e ao Distrito Federal no sentido de garantir o cumprimento das políticas de educação do
campo. Pois, existem disparidades em todo país quanto às condições desta educação em todos os níveis.
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No caso do ensino superior, a falta de liberação de verbas acaba por impossibilitar o trabalho, pois não se
tem como pagar os professores e nem manter uma infraestrutura mínima para receber os alunos no
tempo acadêmico. Com relação aos quatro projetos pilotos, os cursos encontram-se em estágios
diferentes.

A primeira turma de Licenciatura em Educação do Campo da Universidade Federal de Minas Gerais se
formou em dezembro de 2011, dos 37 alunos da área de Ciências da Vida e da Natureza 33 colaram grau
e dos 26 alunos da área de Língua, Artes e Literatura 23 colaram grau totalizando, 56 formandos. Na
Bahia, 46 formandos colaram grau numa cerimônia que ocorreu em abril de 2013.

A maioria dos alunos da UFS concluiu o curso ainda no primeiro semestre de 2013, outros estão
terminando a monografia e poucos não chegarão à colação de grau por problemas durante o andamento
dos módulos. Essa trajetória começou em 2008 quando foi formada a primeira turma numa seleção
especial, seguindo a proposta do Projeto Político Pedagógico (2008).

Os interessados em cursar essa Licenciatura passaram por um processo seletivo especial dentro das
normas da Universidade Federal de Sergipe e deveriam atender aos seguintes requisitos. Deveriam ser
professores em exercício nas escolas do campo da rede pública ou nos centros de alternância ou em
experiências educacionais alternativas de Educação do Campo ou em programas governamentais que
visem a ampliação do acesso à educação básica da população do campo tais como: Programa Nacional de
Educação na Reforma Agrária (PRONERA), Saberes da Terra, Brasil Alfabetizado; ter o ensino médio
concluído e ainda não terem formação de nível superior; Serem beneficiários da agricultura familiar que
desenvolvam atividades educativas não escolares nas comunidades do campo que tenham o ensino médio
concluído e ainda não tenham formação de nível superior. (PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO
LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO, 2008: 27).

Foram disponibilizadas 50 vagas divididas em duas áreas Ciências da Natureza e Matemática e Ciências
Humanas e Sociais e a organização curricular seguiu o regime de alternância em Tempo Acadêmico e
Tempo Comunidade.

A proposta do currículo dessa Licenciatura foi concebida de maneira que os graduandos possam refletir e
agir sobre a realidade de cada um, a partir de um processo onde o pensar e o fazer partam do trabalho
como princípio educativo. Parte-se do princípio de não separar a teoria da prática, incentivando a
auto-organização dos estudantes dentro de uma metodologia de alternância.

Com isto, a proposta do curso resgata como central a relação entre o
conhecimento científico e o contexto onde esses conhecimentos se aplicam, ou
não. O diálogo entre as disciplinas e o conhecimento científico na explicação da
realidade (formas de produzir a vida, os saberes, os valores), considerando as
condições materiais e os ideais dos sujeitos envolvidos nos processos de
aprendizagem, são dois elementos basilares da proposta, conforme explicitados
no seu projeto. (JESUS, s.d.: 284).

Um dos objetivos da educação do campo é poder fortalecer a cultura campesina, fixando cada vez mais o
homem no seu lugar, com o intuito de reestruturar as famílias para viverem na/da terra, com acesso ao
conhecimento técnico-científico sem desconsiderar a vivência do seu cotidiano. A separação por áreas de
conhecimento tem a preocupação de permitir uma compreensão da totalidade da realidade vivenciada,
compreendendo a escola e os conteúdos estudados como possibilidade de soluções para os problemas
apresentados pela própria vida e suas contradições. Os alunos obrigatoriamente devem cursar todas as
disciplinas das duas áreas com a seguinte divisão:

[...] 12 módulos com 3.330 horas em quatro anos, sendo que 945 horas serão
desenvolvidas pelo Núcleo de Conteúdos Profissionais, 1.620 horas pelo Núcleo de
Conteúdos Básicos, 405 Núcleo de Estágio, 120 de Monografia e 240 horas pelas
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atividades do Núcleo de Conteúdos Complementares. Cada módulo terá até 300
horas. (PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO
CAMPO, 2008: 33).

Das 50 vagas disponibilizadas, 49 foram preenchidas, sem condições de chamada de excedente (JESUS;
GOMES, 2008: 22). A turma foi constituída de 67,35% de pessoas do sexo feminino e 33,65% do sexo
masculino. A origem dos alunos é diversa dentro do território sergipano e um do estado de Alagoas.

Dos 49 matriculados, 17 são de um único município, Poço Redondo, localizado no
território do alto sertão. Em Sergipe, esse é o município com a segunda maior
população rural do Estado (74,47%) e com maior número de assentamentos de
reforma agrária. Existem também 04 estudantes nos territórios do Baixo S.
Francisco e 04 no Agreste Central. Os estudantes são dos municípios de Japoatã e
Carira, respectivamente. O primeiro situado no território do Baixo São Francisco e
o segundo, no território do Agreste Central. Japoatã tem uma população rural de
(69,65%) e Carira de 45,38% com um IDH de (0,580), ambos com altas taxas de
analfabetismo a partir dos 14 anos de idade. Os demais estão espalhados em
outros municípios. (JESUS, s.d.: 282).

Com algumas desistências, hoje são 19 alunos que compõem a área das Ciências da Natureza e
Matemática que foram regularmente matriculados, e são da zona rural sergipana de diversos municípios,
oriundos de movimentos sociais e sindicais e alguns deles com forte ligação com o Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra nos assentamentos da reforma agrária.

Desde o final de 2012, 18 alunos vêm desenvolvendo seus projetos de pesquisa que já estão em fase de
estruturação para a conclusão do curso. As disciplinas mais abordadas são Matemática com oito trabalhos
e Biologia com seis, seguidas de Química e Ciências em geral com dois e nenhum relacionado à Física.

De acordo com o levantamento prévio das monografias, a preocupação, e principal questão levantada
pelos alunos, independente da disciplina que estejam trabalhando, é a relação que os professores das
escolas de seus municípios fazem entre o conhecimento prévio do aluno, suas vivências com o
conhecimento formal do currículo escolar. Isso mostra que os graduando assimilaram um dos princípios da
Educação do Campo que valorizar todo conhecimento advindo da experiência de cada um.

Os primeiros trabalhos monográficos do curso de Licenciatura em Educação do Campo já foram
defendidos, atingindo em média boas avaliações por parte das bancas examinadoras que foram formadas
por pessoas com algum tipo de ligação com o curso ou com as ideias que norteiam essa proposta. Outros
estão na fase final e têm uma previsão de defesa dos mesmos para os meses de julho e agosto de 2013,
consolidando mais uma conquista dos movimentos sociais e dos trabalhadores e trabalhadoras do campo.

Considerações

Este trabalho, ainda em andamento, aponta para a necessidade de termos uma educação diferenciada

entre o urbano e o campo. As leituras e discussões sobre Educação e Trabalho mostram como estas

categorias estão entrelaçadas na história e, como ao longo de modificações sociais, econômicas, políticas e

culturais, podem-se perceber os avanços e retrocessos vivenciados pelo próprio homem.

De um lado capitalistas, de outro trabalhadores, vivenciando as contradições do sistema capitalista que
tende a exacerbar cada vez mais as diferenças sociais, onde os dominantes desenvolvem mecanismos
para que os dominados continuem vivenciando uma pseudoliberdade. Porém, o homem só será realmente
livre quando houver a emancipação humana e não somente a emancipação política.

O trabalhador do campo tem uma relação direta com as coisas naturais e o processo educativo visto a
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partir da relação com o trabalho é aquele que ensina a partir da realidade concreta desse sujeito.

A Licenciatura em Educação do Campo ligada aos movimentos sociais e sindicais que reivindicam uma
Educação de qualidade para a classe trabalhadora aponta caminhos que visam munir o homem e a mulher
do campo com conhecimento que é parte imprescindível de luta e resistência da classe trabalhadora.

NOTA

1 Doutoranda do Núcleo de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Sergipe
(NPGED/UFS). Grupo de Pesquisa Educação e Movimentos Sociais. E-mail: jaquelineves@gmail.com.br
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