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RESUMO 
 
 
 

CASTRO, Alessandra Gomes de. DO RURAL AO CAMPO: Formação de professores 
para qual educação? Niterói, 2020. Tese (Doutorado em Educação) – Pós-Graduação 
em Educação, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2020, 263f.  
 
 
A presente tese é vinculada à linha de pesquisa Estudos do Cotidiano da Educação 
Popular (ECEP) do Doutorado em Educação da Universidade Federal Fluminense e 
tem como objeto de estudo a história da educação e a formação de professores para 
os sujeitos do campo. O objetivo geral é o cotidiano da Licenciatura em Educação do 
Campo da UFG-Regional Goiás e os desafios da Pedagogia da Alternância no curso. 
A pesquisa é de natureza qualitativa, tendo como instrumental metodológico a 
pesquisa narrativa no/com o cotidiano. Para a produção de dados utilizei de conversas 
no sentido amplo: conversas com sujeitos, documentos, textos, teses, dissertações, 
livros, artigos, imagens, poesias, jornais, vídeos e músicas. Ancorada em Certeau 
(2006) – A Escrita da História e em Benjamin (1987) – Experiência e Pobreza, assumi 
o conceito historiarnarrar para tecer a pesquisa. Ao desenvolver o trabalho, busquei 
fundamentação teórica em diversos estudiosos que se debruçaram a respeito dos 
principais conceitos da tese: Educação Rural – Mennucci (1934); Filho (2001); 
Mendonça (2016; 2007). Educação Popular – Brandão (2013); Germano (1997); Freire 
(2004; 2003; 1992 1975). Educação do Campo – Caldart (2009; 2013; 2017; 2019); 
Munarim (2016); Molina (2017), dentre outros. A tessitura dos últimos fios do trabalho 
revelou que o projeto educacional para os sujeitos do campo na perspectiva da 
educação rural foi pensado para manter o status quo no campo, camuflar os interesses 
das elites dominantes e a formação para o trabalho na agricultura. Na contramão as 
práticas de educação popular contribuíram para um processo 
educativoformativopolítico dos sujeitos do campo a partir das suas realidades, 
histórias de vida, culturas, conhecimentos, saberes, lutas e interesses. No município 
de Goiás Dom Tomás e as instituições parceiras contribuíram para as lutas dos 
diversos segmentos de trabalhadores. A ascensão e a consolidação do MST no 
cenário nacional fortaleceram a luta por uma educação do/no/com o campo e a 
formação de professores da Reforma Agrária. No I ENERA em 1998, o conceito de 
Educação do Campo foi consolidado. Em 2007, foram ofertadas as primeiras 
experiências de LEdoC no Brasil. Em 2012, a UFG participou de um edital do MEC e 
conseguiu aprovar o curso para ser ofertado na Regional Goiás em 2013. Em sete 
anos de existência a LEdoC UFG-Regional Goiás tem ofertado a formação inicial, a 
formação complementar de professores e contribuído para fortalecer a educação do 
campo. No cenário atual, os desafios são imensos, haja vista que o projeto 
hegemônico de educação para os sujeitos do campo é o da educação rural. Em 
contrapartida a educação do campo é uma modalidade que tem se afirmado como 
resistência.    
 
 
    
 
PALAVRAS-CHAVE: Historiarnarrar. Educação Rural. Educação Popular. Educação 
do Campo. Formação de Professores.   



 
 

ABSTRACT 
 
 
 
CASTRO, Alessandra Gomes de. FROM RURAL TO COUNTRYSIDE: Teacher 
Formation for which Education? Niterói, 2020. Thesis (Doctorate in Education) - Post-
Graduation in Education, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2020, 263f. 

 
 
 

This thesis is linked to the line of research Studies of the Daily Life of Popular 
Education (ECEP) of the Doctorate in Education at the University Federal Fluminense 
and its object of study is the history of education and the formation of teachers for 
subjects in the countryside. The general objective is the routine of the Degree in 
Countryside Education at UFG-Regional Goiás and the challenges of Pedagogy of 
Alternation in the course. The research is of a qualitative nature, using narrative 
research in / with everyday life as a methodological tool. For the production of data I 
used conversations in the broad sense: conversations with subjects, documents, texts, 
theses, dissertations, books, articles, images, poetry, newspapers, videos and music. 
Anchored in Certeau (2006) - The Writing of History and in Benjamin (1987) - 
Experience and Poverty, assumed the historynarrate concept to weave the search. 
When developing the work, I sought theoretical foundation in several scholars who 
studied the main concepts of the thesis: Education Rural - Mennucci (1934); Filho 
(2001); Mendonça (2016; 2007). Popular Education - Brandão (2013); Germano 
(1997); Freire (2004; 2003; 1992 1975). Countryside Education - Caldart (2009; 2013; 
2017; 2019); Munarim (2016); Molina (2017), among others. The weaving of the last 
threads of the work revealed that the educational project for rural people from the 
perspective of rural education was designed to maintain the status quo in the 
countryside, camouflage the interests of the dominant’s elites and training for work in 
agriculture. In the opposite direction, popular education practices contributed to an 
educative-political-political process of the subjects of the field based on their realities, 
life histories, cultures, knowledge, knowledge, struggles and interests. In the 
municipality of Goiás Dom Tomás and the partner institutions contributed to the 
struggles of the various segments of workers. The rise and consolidation of the MST 
on the national scene strengthened the struggle for education in / in / with the 
countryside and the formation of Agrarian Reform teachers. At I ENERA in 1998, the 
concept of Countryside Education was consolidated. In 2007, the first LEdoC 
experiences in Brazil were offered. In 2012, UFG participated in an MEC 
announcement and was able to approve the course to be offered in Regional Goiás in 
2013. In seven years of existence, LEdoC UFG-Regional Goiás has offered initial 
formation, complementary teacher formation and contributed to strengthen countryside 
education. In the current scenario, the challenges are immense, given that the 
hegemonic project of education for rural subjects is that of rural education. In contrast, 
rural education is a modality that has been asserting itself as resistance.  
 
 
 
 
KEYWORDS: Historynarrate. Rural Education. Popular Education. Countryside 
Education. Teacher Formation. 



 
 

RESUMEN 
 
 

 
CASTRO, Alessandra Gomes de. DEL RURAL AL CAMPO: Formación del profesores 
para qual formación? Niterói, 2020. Tesis (Doctorado en Educación) - Postgrado en 
Educación, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2020, 263f. 
 
 
 
Esta tesis está vinculada a la línea de investigación Estudios de lo Cotidiano de la 
Educación Popular (ECEP) del Doctorado en Educación de la Universidad Federal 
Fluminense y su objeto de estudio es la historia de la educación y la formación de 
docentes para disciplinas del área. . El objetivo general es la rutina de la Licenciatura 
en Educación del Campo de la UFG-Regional Goiás y los desafíos de Pedagogía de 
Alternación en el curso. La investigación es de naturaleza cualitativa, utilizando la 
investigación narrativa en / con la vida cotidiana como herramienta metodológica. Para 
la producción de los datos utilicé conversaciones en un sentido amplio: 
conversaciones con temas, documentos, textos, tesis, disertaciones, libros, artículos, 
imágenes, poesía, periódicos, videos y música. Anclado en Certeau (2006) - La 
escritura de la Historia y en Benjamin (1987) - Experiencia y Pobreza, asumí el 
concepto de historiarnarar para tejer la investigación. Al desarrollar el trabajo, busqué 
fundamento teórico en varios académicos que estudiaron los conceptos principales de 
la tesis: Educación Rural - Mennucci (1934); Filho (2001); Mendonça (2016; 2007). 
Educación Popular - Brandão (2013); Germano (1997); Freire (2004; 2003; 1992 
1975). Educación del Campo - Caldart (2009; 2013; 2017; 2019); Munarim (2016); 
Molina entre otros. El tejido de los últimos hilos del trabajo reveló que el proyecto 
educativo para los sujetos del campo en la perspectiva de la educación rural fue 
diseñado para mantener el status quo en el campo, camuflar los intereses de la élite 
dominante y capacitarse para el trabajo agrícola. En sentido contrario, las prácticas 
de educación popular contribuyeron a un proceso educativo-político-político de los 
sujetos del campo a partir de sus realidades, historias de vida, culturas, conocimiento, 
saberes, luchas e intereses. En el municipio de Goiás Dom Tomás y las instituciones 
asociadas contribuyeron a las luchas de los varios segmentos de trabajadores. El 
surgimiento y consolidación del MST en el escenario nacional fortaleció la lucha por 
la educación en / en / con el campo y la formación de docentes de la Reforma Agraria. 
En I ENERA en 1998 se consolidó el concepto de Educación del Campo. En 2007, se 
ofrecieron las primeras experiencias LEdoC en Brasil. En 2012, UFG participó en un 
anuncio del MEC y logró aprobar el curso que se ofrecerá en Goiás Regional en 2013. 
En siete años de existencia, LEdoC UFG-Regional Goiás ha ofrecido formación inicial, 
formación docente complementaria y contribuido a fortalecer la educación del Campo. 
En el escenario actual, los desafíos son inmensos, dado que el proyecto hegemónico 
de educación para sujetos rurales es el de educación rural. Por el contrario, la 
educación del campo es una modalidad que se viene afirmando como resistencia.  
 
 
 
 
PALABRAS-CLAVE: Historiarnarar. Educación Rural. Educación Popular. Educación 
del Campo. Formación Docente. 
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INTRODUÇÃO: os pontos de partida e a invenção dos caminhos da pesquisa 

 

  

A presente tese surgiu de inquietações que rodeavam a minha atuação 

profissional na formação de professores para a Educação do Campo. Para discorrer 

a respeito dessas questões reporto-me à vida acadêmica, mais especificamente ao 

ano de 2013, período, em que a Universidade Federal de Goiás (UFG) teve o seu 

projeto aprovado para ofertar a Licenciatura em Educação do Campo (LEdoC) como 

curso regular da graduação em dois Campus, respectivamente Catalão1 e Cidade de 

Goiás2.  

A minha inserção nessa Licenciatura se deu por três motivos, primeiro: entre 

as vagas existentes para o corpo docente, uma era destinada ao Serviço Social. 

Segundo: eu havia sido aprovada e classificada em um concurso para essa área e 

estava à espera de ser chamada. Terceiro: a UFG tinha o desafio de estruturar o curso 

no Campus da Cidade de Goiás e ao iniciar a constituição da comunidade acadêmica 

da LEdoC me consultou sobre o interesse em participar desse processo. Aceitei e fui 

convocada para ser a primeira professora do curso.  

A efetivação na UFG foi um acontecimento produtor de muitos desafios! Por 

um lado, até aquele momento, a minha experiência como docente no ensino superior 

tinha sido para formar profissionais do Serviço Social que poderiam vir a atuar na 

educação básica, fundamental ou de nível médio, não na condição de professor, mas 

como assistente social. Por outro lado, os trabalhos desenvolvidos com os sujeitos do 

campo foram constituídos, primeiramente, na pesquisa com os movimentos sociais 

dessa área – na condição de estudante da graduação, em projeto de extensão como 

professora universitária e como assistente social da Equipe Volante do Centro de 

Referência da Assistência Social (CRAS) da Cidade de Goiás – momento em que foi 

desenvolvido um trabalho sócio educativo em vários assentamentos da região.  

Essa trajetória me oportunizou estar em contato com a realidade cotidiana dos 

sujeitos que vivem no e do campo, acompanhar suas lutas pela terra, por políticas 

públicas e educação, entre outras. Isso serviu de motivação para o deslocamento da 

 
1 Atual Universidade Federal de Catalão (UFCAT). 
2 Nesse trabalho discute-se somente a LEdoC da atual Regional Goiás. 
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minha atuação de profissional do Serviço Social para a Educação e a formação de 

professores na LEdoC. 

Ao adentrar no curso, uma das primeiras ações foi ler e compreender o Projeto 

Político Pedagógico (PPP) que havia concorrido ao Edital do 

MEC/SESU/SETEC/SECADI nº 02/2012. O contato com esse projeto produziu em 

mim a necessidade em conhecer a formação em Educação do Campo e, maiormente 

uma das suas especificidades, isto é, a organização curricular estruturada na 

Pedagogia da Alternância, onde os semestres regulares deveriam ser realizados em 

regime de alternância3 entre Tempo Escola4 (TE) e Tempo Comunidade (TC).  

Trabalhar em um curso estruturado em regime de alternância, ou seja, ter que 

ministrar aulas na universidade e desenvolver atividades de ensino5 no lugar de 

origem dos estudantes provocou em mim o anseio de compreender o que é a 

Pedagogia da Alternância e como trabalhar com essa metodologia pedagógica em um 

curso regular de graduação?  

O período de divulgação da LEdoC foi permeado por inúmeras dúvidas: como 

iria ser o funcionamento dessa Licenciatura? Seria um curso à distância? O que era a 

Pedagogia da Alternância? Essas foram questões levantadas pela comunidade 

acadêmica e a sociedade vilaboense6.  

Para introduzir o debate a respeito da LEdoC, a coordenação do curso, 

representada por sua primeira coordenadora – Professora Doutora Regina Sueli de 

Sousa, que outrora havia coordenado a equipe que elaborou o projeto do curso e 

concorreu ao Edital do Ministério da Educação e Cultura (MEC), organizou o I 

Seminário com o tema: Educação do Campo e Pedagogia da Alternância: desafios 

para a Universidade.  

O I Seminário aconteceu nos dias 04 e 05 de novembro de 2013 na Cidade de 

Goiás e tinha como objetivos: (i) Apresentar para a Comunidade Vilaboense e da UFG 

o curso de Licenciatura em Educação do Campo: Ciências da Natureza; (ii) Divulgar 

a Pedagogia da Alternância como uma política pública de formação de professores 

para atuarem em municípios com até 50 mil habitantes; (iii) Estabelecer parcerias 

 
3 Além da alternância, as LEdoC’s possuem outras especificidades que serão tratadas no decorrer do 
texto, tais como: ter um perfil pretendido de estudantes, forma de ingresso diferenciada (vestibular 
específico) e ser ofertada por área de conhecimento. 
4 Ao ser implementado na UFG designou-se Tempo Universidade (TU). 
5 Sem desconsiderar as outras dimensões que compõe a universidade, isto é, a pesquisa e a extensão. 
6 A cidade de Goiás no passado tinha o nome de Vila Boa de Goiás. Daí, o sujeito que nasce nessa 
localidade é chamado de vilaboense.    
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entre as organizações e movimentos sociais do Estado de Goiás; (iv) Articular 

contatos com universidades que têm experiências em Educação do Campo e (v) 

Refletir sobre a Política Pública de Educação e a Educação do Campo. 

Esse evento contou com a participação e o envolvimento dos quatro cursos 

existentes na UFG-Regional Goiás em 2013: Administração, Direito, Filosofia e 

Serviço Social. Cada curso ficou responsável pelo desenvolvimento de uma oficina, a 

saber: (i) Administração voltada à Educação e ao Campo; (ii) Direitos Sociais e 

Agrário; (iii) Filosofia e Questões do Campo e, (iv) O Serviço Social e a Política 

Agrária.  

Envolver os cursos no debate sobre a Licenciatura em Educação do Campo e 

a Pedagogia da Alternância, foi uma estratégia para que eles pudessem relacionar o 

que já vinham desenvolvendo na universidade e vislumbrassem de que forma 

poderiam contribuir para a estruturação da LEdoC na UFG-Regional Goiás.   

Para contemplar a comunidade da Cidade de Goiás, a programação teve duas 

conferências abertas ao público, ministradas por dois professores da Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC). O convite para que os docentes participassem do 

I Seminário, decorreu por dois motivos. Primeiro, o PPP da LEdoC da UFG-Regional 

Goiás que concorreu ao Edital do MEC foi baseado no Projeto Político de Curso (PPC) 

da LEdoC da UFSC e, segundo, pretendíamos construir uma parceria com essa 

universidade, haja vista, a sua experiência no desenvolvido dessa Licenciatura.   

A conferência de abertura foi realizada com o professor Doutor Antônio 

Munarim e versou sobre Política Pública de Educação e Educação do Campo. E, a de 

encerramento com a professora Doutora Beatriz Bittencourt Colleri Hanff com o tema 

A Pedagogia da Alternância e a Educação do Campo. A realização desse seminário 

foi fundamental para que a comunidade acadêmica e a sociedade vilaboense 

compreenderem a natureza e os objetivos desse curso de licenciatura.  

Após, o evento a professora Beatriz assessorou a equipe de professores7 da 

LEdoC UFG-Regional Goiás na primeira8 discussão do PPP de 2012, que concorreu 

ao Edital do MEC. A contribuição da docente na reelaboração do Projeto, se deu em 

 
7 Composta por cinco docentes das áreas de: Biologia (Elisandra Carneiro), Filosofia (Paulo Fernando), 
Matemática (Hélio Simplício), Química (Juliano Soares) e Serviço Social (Alessandra Castro). 
8 Apesar de ser um curso novo, a LEdoC já passou por três discussões do PPC. Posteriormente, 
retomarei mais detalhadamente essa discussão.  
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virtude de o PPC ter sido estruturado tendo como uma de suas referências9 a LEdoC 

da UFSC.  

As LEdoC’s no Brasil foram pensadas para o ingresso de um perfil específico 

de candidato. Ou seja, para os profissionais que já estavam atuando nas escolas 

localizadas no meio rural e que não tinham uma formação de nível superior. E, para 

os jovens e adultos que não fossem professores, mas tivessem a intenção de vir a ser 

um educador nas escolas do campo. 

Ao ser ofertada na UFG-Regional Goiás, com o intento de atender essa 

especificidade, a primeira seleção para a LEdoC foi feita por meio de um vestibular 

específico. Para tal, o Centro de Seleção da UFG lançou o Edital nº 082/2013 visando 

o preenchimento de 60 (sessenta) vagas e o ingresso no I semestre de 2014. O edital 

preconizou obrigatoriamente dois tipos de candidatos, primeiro, os professores do 

segundo segmento do ensino fundamental ou do ensino médio das escolas do 

campo10 localizadas em áreas rurais de municípios com menos de 50 mil habitantes 

e segundo, profissionais que atuavam em escolas ou instituições rurais 

desenvolvendo atividades educativas direcionadas a jovens e adolescentes. 

Os candidatos aprovados no vestibular, no ato da matrícula tiveram que 

apresentar um documento oficial comprovando o exercício do magistério em uma 

escola do campo ou a atuação com atividades educativas direcionadas a jovens e 

adolescentes em escolas ou instituições rurais. 

Na data de realização da matrícula no curso, o Centro de Gestão Acadêmica 

(CGA) da UFG-Regional Goiás viveu um dia atípico. Isso porque muitos dos que foram 

aprovados no vestibular, ao tentarem realizar a matrícula, não possuíam a declaração 

que comprovasse o vínculo como professores das escolas do campo.  

Acompanhei juntamente com a coordenação do curso todo o processo de 

matrícula, o que me permitiu o contanto direto com os aprovados no vestibular. Um 

deles, em particular, desejava efetivar o seu ingresso no curso e estava de posse de 

uma declaração que comprovava o seu vínculo empregatício em uma escola do 

 
9 O Projeto que concorreu ao Edital do MEC também se apoiou nos PPC’s das LEdoC’s da 
Universidades Federais de Brasília, Minas Gerais e no PPC do curso de Pedagogia da Terra da UFG 
– Regional Goiânia. 
10 Segundo o item 2.1.1.1 do Edital n. 082/2013 da UFG, “são consideradas escolas do campo aquelas 

que têm sua sede em espaço geográfico classificado pelo IBGE como rural e, mais amplamente, 
aquelas escolas que, mesmo tendo sua sede em áreas consideradas urbanas, atendam à população 
de municípios cuja reprodução social e cultural está majoritariamente vinculada ao trabalho no campo, 
conforme Decreto n. 7.352, artigo 1º, §1º, Inciso II, de 4 de novembro de 2010” (UFG, 2013, p. 01). 
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campo no setor de serviços gerais. Para o CGA, o trabalho realizado pelo candidato 

não estava de acordo com os requisitos do Edital nº 082/2013 que preconizava o 

ingresso na LEdoC de professor ou profissionais que desenvolviam atividades 

educativas. Além desse caso, havia outros sujeitos que eram moradores de 

assentamentos, acampamentos e da Cidade de Goiás que desejavam realizar a 

matrícula, todavia não tinham nenhum documento comprobatório.    

Por entender que esses candidatos aprovados tinham o perfil que atendia as 

especificidades da LEdoC e no intuito de garantir a efetivação da matrícula deles no 

curso, a coordenação convocou uma reunião com o Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais, representantes dos movimentos sociais e a Secretaria de Educação do 

município de Goiás para que esses sujeitos coletivos pudessem validar como 

atividades educativas todas as ações e/ou formas de trabalho executados nas escolas 

do campo, por exemplo, reconhecer que a função desenvolvida nos serviços gerais 

também faz parte do processo educativo da escola. Ademais, atestar o vínculo dos 

assentados, acampados e demais sujeitos com o campo.  

A inserção no curso para alguns candidatos foi marcada por dificuldades e 

contradições. Oficialmente, havia a defesa do perfil específico que quase ocasionou a 

exclusão, mas, houve também a construção de estratégias para enfrentar os critérios 

e os princípios burocráticos que se baseavam na comprovação. Nessa direção, a 

articulação realizada pela coordenação contribuiu para que os primeiros ingressantes 

da LEdoC UFG-Regional Goiás, adviessem de várias localidades: fazendas, 

assentamentos, acampamentos, município de Goiás, Cidade de Goiás e outras 

regiões.  

Essas observações também contribuíram para as minhas inquietações e 

questões em relação à condução do trabalho na LEdoC. Deveríamos estruturar as 

atividades do Tempo Comunidade somente no campo? Teríamos que enviar os 

alunos moradores da cidade para o campo? A alternância deveria ser desenvolvida 

nos assentamentos, acampamentos, fazendas, bairros, setores, distritos, vilas, entre 

outros?  
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Entre as especificidades da LEdoC, encontra-se à organização curricular por 

área de conhecimento11. Na UFG-Regional Goiás, a área é Ciência da Natureza. 

Nesse aspecto, para compor a equipe acadêmica do curso foi destinado pelo MEC 15 

vagas para professores com 40h de trabalho com dedicação exclusiva e três técnicos 

administrativos. Em relação ao corpo docente, esse é formado não somente pelos 

docentes da referida área: Biologia, Física e Química, mas também de diversas áreas 

do conhecimento, a saber: Agronomia, Filosofia, Matemática, Pedagogia, Português 

e Serviço Social. Mais uma vez, outra questão se impôs: como trabalhar em um curso 

com áreas tão distintas?  

Após a fase do vestibular, a chegada dos primeiros professores ao curso e o 

início do semestre acadêmico, as aulas começaram. Ao começar a ministrar a 

disciplina, pedi para os discentes realizarem uma apresentação pessoal.  Nesse 

momento, os estudantes contaram as suas trajetórias de vida. Os que pertenciam ao 

campo relatavam desde a luta pela terra, a educação e a alegria por terem conseguido 

chegar ao ensino superior. Os que moravam na cidade, sempre buscavam enfatizar 

que tinham vínculos com o campo, seja por meio dos avôs, pais ou algum ascendente 

familiar.  

As aulas do I Tempo Universidade tiveram encontros marcados por intensos 

diálogos. Uma temática não era tratada simplesmente do ponto de vista teórico. A 

história de vida, as experiências, os conhecimentos, a realidade cotidiana vivenciada 

pelos educandos contribuíam para o debate. O que corroborava para a materialização 

de uma das premissas da Educação do Campo fundamentada no pensamento 

freiriano. Ou seja, a prática do diálogo no processo ensinoaprendizagem12, onde o 

educando é um sujeito participante e não mero expectadorreceptor em que é 

depositado saberes,  

 
11 Os cursos aprovados pela concorrência no Edital de seleção nº 02/2012- 

SESU/SETEC/SECADI/MEC DE 31 DE AGOSTO DE 2012. SESU/SETEC/SECADI/MEC, poderiam 
escolher entre as seguintes áreas: Linguagens e Códigos; Ciências Humanas e Sociais; Ciências da 
Natureza, Matemática e Ciências Agrárias. 
12 Juntar as palavras, escrever os termos aglutinados e em itálico é uma prática recorrente das 
pesquisas com o cotidiano, ou seja, “num movimento de tentativa de superação da forma dicotomizada 
com que foi "construída" a ciência moderna, temos escrito em outro estilo, digamos, mais feminino, 
importando alguns termos de outras disciplinas, aproximando termos antes separados ou no máximo 
ligados com um traço de união, criando assim novas palavras que nos parecem dizer mais. Em algumas 
situações, chegamos conscientemente a escrever os termos invertidos de sua maneira "usual" de ser 
dito. Nada de muito novo, pois Benjamin já tentava uma nova escrita para dizer o que lhe pareciam 
coisas novas” (ALVES e GARCIA, 2001, s/p). No decorrer do trabalho irei fazer uso desse estilo de 
escrita.  
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Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina.  
O saber se aprende com mestres e livros. 
A sabedoria, com o corriqueiro, com a vida e com os humildes. 
O que importa na vida não é o ponto de partida, mas a caminhada. 
Caminhando e semeando, sempre se terá o que colher 
(CORA, 2013, p. 85). 

 

O poema de Cora Coralina expressa de algum modo o que acontecia no espaço 

da sala de aula. Um lugar em que a educadora ensinavaaprendia, 

compartilhavarecebia. Os educandos problematizavam, faziam críticas de forma 

propositiva, apontavam alternativas a partir das suas visões de mundo. Um conteúdo 

de aula que aborda a luta pela terra, era permeado por depoimentos e as histórias de 

vida dos sujeitos que tinham passado pela experiência da lona no asfalto ao lote no 

assentamento13.  

Assumir a docência em um curso como a LEdoC era de outra ordem, 

semelhante a uma rua de mão dupla. À medida que eu contribuía para a formação de 

educadores, eu também ia me formando enquanto tal.  Fui tendo esse sentimento no 

decorrer do primeiro semestre. Isso sem perder de vista que, 

 

O professor tem que conhecer o conteúdo daquilo que ensina. Então para 
que ele ou ela possa ensinar, ele ou ela tem primeiro que saber e, 
simultaneamente com o processo de ensinar, continuar a saber por que o 
aluno, ao ser convidado a aprender aquilo que o professor ensina, realmente 
aprende quando é capaz de saber o conteúdo daquilo que lhe foi ensinado 
(FREIRE, 2003, p. 79). 

   

O plano de cada aula envolvia o conteúdo previamente programado, que no 

decorrer da sua execução em sala de aula, era ampliado pelas intervenções e as 

experiências dos discentes. A primeira turma da LEdoC era composta por educandas 

e educandos com histórias de vida ímpar. Entre eles, gerações de sujeitos históricos 

que pertenciam à luta pela reforma agrária, ou seja, a mãe e a filha que lutaram por 

um pedaço de terra e conquistaram a parcela no assentamento. O técnico 

agroecológico com vários anos de atuação na contramão do processo de produção 

hegemônico. Os militantes dos movimentos sociais do campo, entre outros. Isso 

despertava em mim a necessidade de melhorar a minha atuação profissional. Isto é, 

o desejo em realizar uma capacitaçãoformação no nível de doutorado para aprofundar 

 
13 Uma analogia ao processo da luta pela terra que envolve o acampamento à beira de rodovias até a 
conquista da parcela de um lote no assentamento. 
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meus estudos, produzir novos conhecimentos e, ao mesmo tempo contribuir para a 

consolidação e melhoria do Curso.  

Ademais, apesar das adversidades encontradas para frequentarem as aulas na 

universidade, os educandos advindos do campo reconheciam o impacto da LEdoC 

em suas vidas. Certa vez, durante a realização de uma aula do Tempo Universidade, 

uma discente relatou que ao participar das atividades celebrativa da escola do seu 

assentamento, sempre a colocavam para realizar os serviços de limpeza. Após 

ingressar no curso, ela expressou que houve uma mudança: acredita professora! Que 

eles me deixaram cuidar das crianças! Seu relato reverberou como um acontecimento 

e foi anotada em meu diário de classe. Esse registro contribuiu para outro 

apontamento nas minhas reflexões e indagações: como as comunidades de origem 

dos estudantes, estavam percebendo o desenvolvimento da LEdoC UFG-Regional 

Goiás em seus territórios?   

Ao término do I Tempo Universidade da LEdoC UFG-Regional Goiás, era 

necessário realizar o Tempo Comunidade. Para desenvolver a alternância no curso, 

os discentes foram organizados em grupos e matriculados em uma disciplina 

chamada Experiência Compartilhada I. Nesse aspecto, eles voltariam para os seus 

locais de origens14 e sob a orientação de um professor deveriam realizar uma série de 

atividades que envolviam desde a escrita de um memorial individual, como a 

realização de um diagnóstico15 da comunidade por todos os membros do grupo. 

Ademais, os estudantes foram orientados a construir um caderno de realidade16 para 

registrarem os trabalhos desenvolvidos.   

A realização da primeira experiência em alternância possibilitou a minha 

inserção na realidade de alguns discentes. Fiquei responsável para 

acompanharorientar um grupo composto por 11 estudantes de várias localidades: 

Cidade de Goiás17, Porangatu18, Itapirapuã19, Distrito Colônia de Uvá20 e no Projeto 

 
14 No momento de organização das turmas com a participação dos professores e discentes foi feito um 
levantamento da origem dos estudantes. Posteriormente, foram criados diversos grupos compostos por 
educandos de diferentes locais de moradia. 
15 Esse diagnóstico envolveu uma pesquisa da história, condições sociais, econômicas, políticas, 
culturais, entre outros aspectos da comunidade. 
16 O caderno de realidade é um dos instrumentos da Pedagogia da Alternância, onde o discente irá 
realizar anotações, registros, reflexões, observações, entre outros, tanto do Tempo Universidade 
quanto do Tempo Comunidade. 
17 Uma educanda era da Cidade de Goiás. 
18 Localizado aproximadamente 396 km da Cidade de Goiás, e tinha uma estudante. 
19 Distante 125 km da Cidade de Goiás, uma das orientandas era dessa localidade. 
20 Localizado a 38 km da Cidade de Goiás, com 08 orientandos. 
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de Assentamento (PA) São Carlos21. Como as comunidades de origem dos 

estudantes eram diversas e distantes uma das outras, decidimos no grupo que iríamos 

realizar os encontros e as atividades no Distrito de Uvá e no PA São Carlos. Entre os 

critérios da escolha desses dois locais, destacou-se a existência de escolas do campo 

em seus territórios22.  

Os encontros foram em forma de visitas nas comunidades, primeiro, para que 

eu pudesse conhecê-las e, segundo, para orientar e acompanhar o desenvolvimento 

das atividades.  No primeiro encontro, visitei pela manhã o Distrito Colônia de Uvá, 

momento em que realizamos na casa de uma estudante que é descendente de 

alemães uma roda de conversa – que segundo Moura e Lima (2014) é:  

 

Uma forma de produzir dados em que o pesquisador se insere como sujeito 
da pesquisa pela participação na conversa e, ao mesmo tempo, produz dados 
para discussão. É, na verdade, um instrumento que permite a partilha de 
experiências e o desenvolvimento de reflexões sobre as práticas educativas 
dos sujeitos, em um processo mediado pela interação com os pares, através 
de diálogos internos e no silêncio observador e reflexivo (p. 99). 

  

Nesse aspecto, na roda de conversa, a discente narrou a respeito da história 

local, destacou na sua narrativa a imigração dos germânicos no final da década de 

1920 para àquela localidade, os empecilhos, como o calor excessivo e a ausência do 

apoio do poder público, corroboraram para o insucesso da consolidação de uma 

Colônia Alemã nos moldes em que foram construídas em outras regiões do Brasil. 

Abriu o seu álbum de fotos para que conhecêssemos os detalhes da chegada e da 

instalação dos seus pais no local. Ao narrar, ela frisou o significado da realização do 

trabalho sob o seu ponto de vista: “vou contar a história de como tudo começou com 

os meus pais, não vou ser objeto de pesquisa dos outros”. Essa fala contribuiu para 

as minhas ponderações e indagações: qual o olhar dos sujeitos para as suas histórias 

de vida? Qual o caminho educacional trilhado até a LEdoC? Para finalizar as 

atividades naquela localidade, realizarmos um tour pelo Distrito. 

No período vespertino, fomos para a segunda visita. Ao chegar ao local 

marcado com um dos discentes do assentamento São Carlos, o mesmo após 

expressar o seu contentamento em receber o grupo, dirigiu-se a mim e falou: “agora 

 
21 Aproximadamente 35 km da Cidade de Goiás, com 02 orientandos. 
22 Inclusive, o assentamento possui uma das escolas Polo do município de Goiás que é referência para 
a Educação do Campo. 
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a professora sabe o que a gente passa para chegar à universidade”. Tomei nota da 

sua fala e registrei no diário de classecampo23 para as minhas reflexões. Na nossa 

conversa, ele apresentou claramente as dificuldades enfrentadas cotidianamente no 

deslocamento da sua casa até a universidade e no trajeto de volta. Narrou que ele e 

a sua esposa24 faziam todo o percurso de moto, momento em que trafegavam por 

estradas de chão esburacadas, enfrentavam os perigos do asfalto, as adversidades 

da natureza como o sol escaldante e as chuvas fortes, entre outros.  

Naquele dia, eu cheguei ao assentamento em um dia lindo, com o céu claro, 

bem azul, no carro oficial da universidade, dirigido pelo técnico-administrativo. O 

transporte, inclusive tinha ar condicionado, nem sequer sofri na pele a poeira que se 

levantava na estrada. Ou seja, apesar do discente ter falado que eu entenderia o que 

eles passavam para chegar à universidade, eu apenas tive uma aproximação com 

essa realidade, pois não havia vivenciado as mesmas condições que eles 

enfrentavam cotidianamente.  

Para o desenvolvimento das atividades no PA São Carlos, realizamos algumas 

visitas nas casas das famílias assentadas, com o objetivo de resgatar a história do 

assentamento a partir do olhar dos moradores. As narrativas dos assentados me 

permitiram compreender as dificuldades que enfrentam no cotidiano, a ausência de 

políticas públicas, saneamento básico, saúde, telecomunicação25, coleta de lixo, 

segurança, trabalho, transporte, entre outros. A minha vivência de um dia foi, e, é 

diferente da vida cotidiana, mas compreendi que,  

 
A aprendizagem dos educandos tem que ver com a docência dos professores 
e professoras, com sua seriedade, com sua competência científica, com sua 
amorosidade, com seu humor, com sua clareza política, com sua coerência, 
assim como todas as estas qualidades têm que ver com a maneira mais ou 
menos justa ou decente com que são respeitados (FREIRE, 2003, p. 125-
126). 

 

No processo de ensinoaprendizagem dos educandos na LEdoC, para além dos 

apontamentos colocados por Freire (2003) era necessário também, compreender a 

fala daquele educando quando cheguei ao seu lugar de moradia, ou seja, conhecer a 

 
23 O diário de classe e o diário do campo com a alternância se tornaram um só. Eu precisava das 
anotações das aulas para discutir as reflexões no tempo comunidade e vice-versa. 
24 Ela também era discente da LEdoC. 
25 Os sistemas e serviços de acesso às Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC’s) são 
ineficazes. A internet e telefonia quando existem são de péssimas qualidades. O sinal normalmente 
não funciona.  
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sua história de vida, ter sensibilidade, respeito e entender os seus enfrentamentos 

cotidianos para acessar a educação superior. Nesse aspecto, surgiram outros 

questionamentos: como a relação professororientador, estudante e comunidade 

contribuem para o desenvolvimento da LEdoC? Como se dá o processo de 

ensinoaprendizagem no Tempo Comunidade?   

Após a realização do Tempo Comunidade, retornamos para o II Tempo 

Universidade, com o intuito de retomar as discussões do I TU, bem como, realizar a 

articulação com as atividades e experiências da alternância e o fechamento do I 

semestre26.  

No decorrer dos semestres, as frentes de atuação da LEdoC UFG-Regional 

Goiás foram se estruturando e as atividades do Tempo Comunidade se estenderam 

para diversos territórios. Aos poucos, já estávamos contribuindo, até mesmo, com as 

festas religiosas da região, vide o caso da participação do curso na organização do 

Arraial do Ferreiro em 201527.  

A inserção no cotidiano e na realidade concreta dos sujeitos tornou-se 

constante. As angústias e as inquietações da minha atuação profissional na LEdoC 

foram se impondo no decorrer do processo de implantação do curso na UFG-Regional 

Goiás. Assim, o desejo em encontrar respostas para os meus questionamentos de 

certo modo resultaram no projeto de pesquisa apresentado ao Programa de Pós – 

Graduação em Educação da Universidade Federal Fluminense (UFF).  

O projeto aprovado na seleção do doutorado tinha como objetivo geral 

compreender o significado da LEdoC para os sujeitos que compõem esse curso. Em 

outras palavras, o que me movia era historiar os percursos trilhados pelos sujeitos 

para ingressarem no curso, bem como, entender a relação professor-estudante-

comunidade no Tempo Comunidade e refletir, mais profundamente, a formação de 

professores em Educação do Campo (EdoC).   

 
26 Em linhas gerais, para a realização da carga horária da LEdoC, ao longo do semestre letivo, o 

calendário acadêmico organiza-se da seguinte forma: um Tempo Universidade (I TU) intercalado por 
um Tempo Comunidade (TC) e posteriormente um segundo Tempo Universidade (II TU). A maior parte 
dos componentes curriculares é desenvolvida durante os dois TU’s. Cada tempo universidade tem 
duração média de 45 dias e o tempo comunidade dura aproximadamente 30 dias. 
27 O evento aconteceu do dia 12 a 14 de junho na Igreja de São João Batista localizada no Ferreiro (o 

local é conhecido como Arraial do Ferreiro – fundado em 1726). A festa foi para homenagear São João 
Batista, durante a programação foram realizados missas, quermesses, apresentações culturais, 
quadrilha, leilões, encontro de violeiros e cavalgada.  
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No entanto, as discussões nas orientações foram indicando progressivamente 

que, para entender a formação de professores em Educação do Campo para os 

sujeitos envolvidos com o curso, primeiro, era necessário conhecer a história da 

educação ofertada no meio rural. E, a partir de uma fala da orientadora “conte-me a 

história dessa educação”, comecei a reformular o projeto de pesquisa.  

Na fase de realização das disciplinas obrigatórias e eletivas, os textos 

escolhidos para leitura ou os que me eram indicados, contribuíram para a reflexão em 

torno da problemática da pesquisa. Por exemplo, na disciplina: “Memórias e Narrativas 

em Educação”, tivemos que elaborar um currículo vitae nos termos benjaminianos. 

Posteriormente, deveríamos trocar os nossos currículos e faríamos a leitura do texto 

que pegaríamos aleatoriamente na mesa. Entre tantos, o currículo que eu peguei tinha 

uma narrativa de um sujeito oriundo do meio rural. Ao construir a sua narrativa, ele 

narrou partes da sua infância, marcada pela divisão do tempo entre os trabalhos da 

roça e os estudos no colégio. Mencionou que frequentou uma escola com pouca 

infraestrutura pedagógica, o que colaborou para que sua mãe pegasse emprestados, 

livros de amigos e parentes da cidade. Essas e outras dificuldades colaboraram para 

que ele fosse aos poucos vislumbrando um projeto de vida em outra realidade. No 

final do texto esse sujeito mencionou me urbanizei28!  

O acontecimento em sala de aula me fez perceber que estar em processo de 

pesquisa é necessário estar atenta, uma vez que, o impensado e o inesperado 

revelam detalhes importantes tanto para a tessitura de um texto, quanto para o fazer 

da pesquisa. Outro acontecimento, que colabora para tal afirmativa foi um episódio 

ocorrido em uma instituição bancária com Flor do Cerrado29. Na ocasião, iniciamos 

uma conversa aleatória e eu fui interpelada com uma indagação a respeito do lugar 

onde eu trabalhava. Ao mencionar que era professora do curso de Licenciatura em 

Educação do Campo, ela fez uma digressão para a experiência escolar da sua 

 
28 No texto sempre que aparecerem as falas das conversas ou escritas que ficaram na minha memória 
elas serão referenciadas em itálico.   
29 Nome dado à uma mulher idosa, por ter sido uma conversa informal e eu não contar com a sua 
anuência irei me referir a ela com esse codinome.  
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infância. Para uma pesquisadora em exercício, os fatos cotidianos desnudam os 

sujeitos da pesquisa e por isso transcrevo a sua fala30: 

 

― Você sabia que eu estudei numa escola da zona rural? O meu pai tinha 
uma fazenda, eu fui criada na fazenda! E, o meu pai montou uma escola para 
nós. A professora eu me lembro, morava na nossa casa. Morou dentro da 
nossa casa. Por muito tempo foi assim. Não tinha muito aluno. A Escola era 
seriada, mas nós aprendemos direitinho. Hoje sou professora aposentada e 
tenho inclusive mestrado (CONVERSA, FLOR DO CERRADO, 18/07/2018).   

 

A narrativa da Flor do Cerrado aguçou em mim a curiosidade em conhecer essa 

escola de fazenda, como seria essa educação? Pesquisa no/com o cotidiano é estar 

em pesquisa o tempo todo, ou seja, pesquisar é um exercício permanente, não uma 

ação pontual. Ser pesquisador no/com o cotidiano é assumir outro modo de pesquisar 

– atentar para os detalhes, rastrear pistas, escutar o outro. Isso porque, as questões, 

os rumos e os dados são produzidos no inesperado. Um texto em sala de aula ou uma 

conversa no banco, sem compromisso e hora marcada, podem resultar em elementos 

para estudos e reflexões, como diz Esteban (2003), 

  

A imprevisibilidade e a invisibilidade tecem o cotidiano, rede em que também 
se atam previsibilidade e visibilidade. Os opostos se cruzam, se tecem se 
aproximam, se distanciam indicam rupturas, promovem encontros, convivem 
nas contradições, criam um movimento difícil de ser percebido, 
acompanhado, apreendido, interpretado, compreendido, traduzido (p. 130). 

 

Não havia uma previsibilidade para esse encontro. A conversa no banco não 

fazia parte do meu itinerário, simplesmente aconteceu e reverberou em uma 

contribuição de suma importância para o trabalho. O cotidiano é de uma riqueza 

imensurável quando se está trilhando os caminhos da pesquisa, porém Esteban 

(2003) alerta que “a pesquisa no cotidiano traz muitos desafios. A nova epistemologia 

que vai se configurando se entrelaça à reelaboração metodológica” (p. 126).  

Os acontecimentos imprevisíveis contribuíram para a retomada de uma das 

questões que envolviam a construção do meu objeto, qual seja: como é pesquisar a 

educação para os sujeitos do campo apoiada na pesquisa com o cotidiano? Nesse 

 
30 Tenho o hábito de andar com o diário de campo para anotações de ideias que possam surgir do 
nada, das minhas divagações aleatórias, pensamentos diversos ou encontros casuais cuja conversa 
apontava elementos para a pesquisa. Isso porque, era comum encontrar alguém conhecido que sempre 
perguntava pelo doutorado e dava palpites relevantes. A fala dessa mulher, por exemplo, dialogava 
com a minha pesquisa. Daí que, imediatamente tomei nota e coloquei no diário de campo que estava 
em minha bolsa. 
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aspecto, a inserção no Grupo de Estudos e Pesquisas Escola, Memória e Cotidiano 

(GEPEMC) e na Linha de Pesquisa de Estudos do Cotidiano da Educação Popular 

(ECEP), foi fundamental, uma vez que, nesse campo de estudo, a pesquisa é 

atravessada pelo cotidiano. Segundo Pérez (2017) em uma das orientações para a 

tessitura da tese31:  

 

O cotidiano tem o desvio como método. Os dados são produzidos no decorrer 
da pesquisa, no inesperado. Pesquisar o cotidiano é produzir dados, não os 
coletar. É aproveitar os achados que muitas vezes não são considerados e 
desprezados pela pesquisa clássica (DIÁRIO DE CAMPO, 2017).  

 

A pesquisa com o cotidiano me permitiu caminhar em outra perspectiva, 

seguindo o que Pais (2003) nomeia como as vias do desvio, ou seja, essa perspectiva 

metodológica “condena os percursos de pesquisa a uma viagem programada, guiada 

pela demonstração rígida de hipóteses de partida, a uma domesticação de itinerários” 

(p. 17). Os caminhos com as vias do desvio me permitiram encontrar os “achados”, 

ou seja, no campo do cotidiano, chamamos de achados aquilo que é da ordem do 

acontecimento, do inesperado e do acaso. Os caminhos investigativos transitam pela 

via do imprevisível32. 

Após cursar as disciplinas obrigatórias e eletivas33, finalizei a reestruturação do 

projeto de pesquisa com o seguinte título: Formação de Professores: da Educação 

Rural à Licenciatura em Educação do Campo da Universidade Federal de Goiás – 

Regional Goiás. As questões ao objeto de estudo que impulsionaram a pesquisa 

foram: como foi sendo construída a Educação para os sujeitos do campo? Quais as 

diferenças existentes entre os modelos educacionais para os sujeitos do campo? 

Como foi pensada a Formação de Professores em Educação do Campo? Quem são 

os estudantes da LEdoC UFG-Regional Goiás? Quais são as dificuldades e os 

desafios para desenvolver a Pedagogia da Alternância no curso?  

A partir das indagações da pesquisa, o objeto de estudo é a história da 

educação e a formação de professores para os sujeitos do campo. O objetivo geral é 

o cotidiano da Licenciatura em Educação do Campo da UFG-Regional Goiás e os 

desafios da Pedagogia da Alternância no curso. E, os objetivos específicos foram: (i) 

compreender a Formação de Professores para atuar na Educação voltada para os 

 
31 Anotações do Diário de Campo da orientação individual do dia 08/12/2017.  
32 Pérez, 2017, anotações do Diário de Campo. 
33 Do Doutorado em Educação da UFF – Campus Gragoatá, Niterói, Rio de Janeiro. 
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sujeitos do campo; (ii) historiar os caminhos percorridos pelos sujeitos para a 

construção da LEdoC; (iii) entender a relação professor/orientador, estudantes e 

comunidade no desenvolvimento da alternância na LEdoC; e, (iv) narrar o processo 

de Formação de Professores na LEdoC da UFG-Regional Goiás. 

Realizar a pesquisa na LEdoC da UFG-Regional Goiás, não é chegar e 

pesquisar, caso envolva seres humanos e/ou animais é obrigatório seguir a Resolução 

n° 510 de 07 de abril de 2016 que no seu Artigo (Art.) 1°: 

  

Dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e 
Sociais cujos procedimentos metodológicos envolvam a utilização de dados 
diretamente obtidos com os participantes ou de informações identificáveis ou 
que possam acarretar riscos maiores do que os existentes na vida cotidiana, 
na forma definida nesta Resolução (BRASIL, 2016 s/p).  

 

A pesquisa a ser desenvolvida envolve seres humanos, ou seja, professores e 

estudantes da LEdoC, bem como, os sujeitos das comunidades onde o curso realiza 

a alternância. Nessa direção, cadastrei o projeto no Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) da UFG e após setenta e oito dias foi aprovado com o parecer de número 

2.916.344. 

Nesse aspecto, ancorei-me em Certeau (2006) para compor o itinerário da 

pesquisa em uma perspectiva da “historiografia”, ou seja, “história” e “escrita” (p.11). 

Isso sem perder de vista que: 

    

Encarar a história como uma operação será tentar, de maneira 
necessariamente limitada, compreendê-la como relação entre um lugar (um 
recrutamento, um meio, uma profissão, etc.), procedimentos de análise (uma 
disciplina) e a construção de um texto (uma literatura). É admitir que ela faz 
parte da “realidade” da qual trata, e que essa realidade pode ser apropriada 
“enquanto atividade humana”, “enquanto prática”. Nessa perspectiva, 
gostaria de mostrar que a operação histórica se refere à combinação de um 
lugar social, de práticas “científicas” e de uma escrita (IDEM, p. 66). 

  

Ancorada na obra de Certeau (2006) A escrita da História, assumi o termo 

historiarnarrar, isto é narrar a história da educação para os sujeitos do campo. 

Ademais, intenciono realizar tal tarefa sem perde de vista o olhar da minha área de 

formação, tanto da graduação quanto do mestrado, que é Serviço Social. Assim, é a 

visão de uma assistente social que transita na educação na condição de 

estudantepesquisadoraeducadora.   
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Ao percorrer o caminho da pesquisa, além de Certeau (2006), outro autor que 

contribuiu para a realização do trabalho foi Benjamin (1987), em especial o conceito 

de experiência, que ele apresenta em Experiência e Pobreza, as reflexões me 

impactaram e ampliou a minha compreensão da própria pesquisa,   

  

Quem encontra ainda pessoas que saibam contar histórias como elas devem 
ser contadas? Que moribundos dizem hoje palavras tão duráveis que possam 
ser transmitidas como um anel, de geração em geração? Quem é ajudado, 
hoje, por um provérbio oportuno? Quem tentará, sequer, lidar com a 
juventude invocando sua experiência? (BENJAMIN, 1987a, p.114).  

 

A leitura de Benjamin me desafiou a ir ao encontro de sujeitos que dispostos a 

contar histórias como elas deveriam ser contadas, bem como, narrar as suas 

experiências em um contexto em que a arte de narrar segundo Gagnebin (1987) está 

em vias de extinção, “porque ela parte, fundamentalmente, da transmissão de uma 

experiência no sentido pleno, cujas condições de realização já não existem na 

sociedade capitalista moderna” (p. 11). 

Para a realização da pesquisa utilizei vários recursos metodológicos. Entre 

eles, fiz uso da conversa “como uma das formas possíveis de investigarmos com34 o 

cotidiano. Uma metodologia que se produz com os sujeitos e suas vozes em um 

movimento dinâmico e imprevisível” (SERPA, 2010, p. 56). Em outras palavras, ao 

ancorar-me na conversa como um dos caminhosmetódos significou que as vozes e 

as narrativas dos sujeitos tecem a trama da pesquisa. 

Ao utilizar a conversa como instrumento de produção de dados na pesquisa 

conversei com os diversos sujeitos, gente da cidade, do campo, das comunidades 

tradicionais, autores, autoras, legislações e arquivos em uma perspectiva considerada 

por Pais (2003) como a sociologia do cotidiano, que segundo o autor “interessa mais 

a mostração (do latim mostrare) do social do que a sua demonstração, geometrizada 

por quadros teóricos e conceitos (ou preconceitos) de partida” (p. 30). Ademais, no 

percurso metodológico procurei fugir da:  

 
Vigilância epistemológica às teorias, métodos e conceitos que mais parecem 
moldes antecipadamente preparados a que um alfaiate desajeitado adapta 
laboriosamente um tecido que mal conhece – o tecido social -, fazendo com 
que esse tecido pareça aquilo que não é (IDEM, p. 31). 
   
  

 
34 Grifos da autora. 
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Em outras palavras, ao historiarnarrar a educação para os sujeitos do campo 

no sentido de construirreconstruir os meandros da trajetória histórica dos projetos 

educacionais, por um lado, não moldei a realização do trabalho com teorias, métodos 

e conceitos previamente definidos. Ao contrário, no decorrer do estudo eles foram 

sendo construídos com base em um rigor flexível35. Ou como me permitiu 

compreender Najmanovich (2003), 

 

Renunciar à idéia de um método único que nos conduza sempre à verdade, 
e que a garanta, não implica de nenhuma maneira que estamos dispostos a 
desistir da utilização de instrumentos ou dispositivos, técnicas e 
procedimentos. Só implica que não anteporemos o método à experiência, que 
não cremos que haja um só caminho ou um só dispositivo adequado para 
pensar, explorar, inventar... conhecer (p. 34). 

 

Para desenvolver a pesquisa optei pelo viés qualitativo por entender que é o 

que mais se aproxima da vida cotidiana. Ademais, utilizei diferentes modos de fazer. 

As conversas, por exemplo, foram realizadas com os sujeitos e suas vozes, memórias, 

histórias; com instituições e seus burburinhos e silêncios; com documentos com suas 

prescrições; com diferentes teóricos como: Certeau (2006); Benjamin (1987); Pais 

(2003); Freire (2003); paisagens físicas, geográficas, históricas; com imagens, 

imaginações e invenções; com poesias, poetas e poetisas, com lugares e espaços 

praticados, entre outros. 

Ao ouvir os sujeitos narrarem as suas experiências, histórias e memórias de 

vida, segui as trilhas do pensamento benjaminiano,   

 

Em Benjamin memória e experiência estão intimamente vinculados, porque 
mantem entre si uma relação de interdependência: só e possível reviver, 
restabelecer experiências passadas através da memória (fixando-as, 
retendo-as, reconhecendo-as, evocando-as), que só se “fixa” através da 
experiência, no sentido da Erfahrung e não da Erlebnis – sem vínculos com 
o passado, efêmera, desconexa, isolada –, tônica do cotidiano que 
vivenciamos. Um mundo sem experiências partilháveis, fragmentado, 
“mudo”, norteado pela efemeridade do instantâneo, não precisa da memória, 
pois não há o que ser revivido. Se perece a experiência perece também a 
memória e, por conseguinte, a tradição (REBUA, 2015, p. 324). 

 

 
35 Conceito trabalhado por Esteban (2003), segundo a autora, “o rigor flexível ressalta a presença do 
imponderável na pesquisa sem eliminar a ação do/a pesquisador/a na condução do trabalho. O/A 
pesquisador/a não tem como não se arriscar a trazer para a sua pesquisa os limites, arbitrariedades, 
contradições que constituem a complexa teia em que se tece a experiência humana” (p. 144).   
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A memória ao ser narrada pelos sujeitos provoca e gera sentidos, além de 

atualizar as experiências dos narradores também contribuem para os ouvintes, 

    

A experiência que é passada de pessoa a pessoa é a fonte a que recorreram 
todos os narradores, E, entre as narrativas escritas, as melhores são as que 
menos se distinguem das histórias orais contadas pelos inúmeros narradores 
anônimos. Entre estes, existem dois grupos, que se interpenetram de 
múltiplas maneiras. A figura do narrador só se torna plenamente tangível se 
temos presente esses dois grupos. “Quem viaja tem muito o que contar”, diz 
o povo, e com isso imagina o narrador como alguém que vem de longe. Mas 
também escutamos com prazer o homem que ganhou honestamente sua vida 
sem sair do seu país e que conhece suas histórias e tradições. Se quisermos 
concretizar esses dois grupos através dos seus representantes arcaicos, 
podemos dizer que um é exemplificado pelo camponês sedentário, e o outro 
pelo marinheiro comerciante (BENJAMIN, 1987a, p. 198-199). 

 

Ao assinalar esses dois grupos de narradores – um que se desloca no espaço 

e outro no tempo – por meio dos seus representantes arcaicos, respectivamente, o 

marinheiro comerciante e o camponês sedentário. Benjamin considerou como 

narradores o marinheiro-comerciante que conta algo distante, a partir das suas 

viagens, bem como, o camponês que permanece sem sair do seu local (cidade, país) 

e narra a partir do conhecimento da história e tradição da sua terra. Uma vez que, 

esse trabalho tem entre os seus objetivos revisitar a história da educação para os 

sujeitos do campo, as narrativas do camponês de Benjamin fizeram parte da pesquisa 

e está presente no texto da tese.  

As conversas com os sujeitos foram gravadas no aparelho celular com a 

utilização do aplicativo chamado gravador de voz. Em tempos de comunicação via 

redes sociais, fiz uso, principalmente do WhatsApp, quer seja para uma conversa 

online ou para agendar os encontros presenciais. Ademais, houve conversas que 

surgiram no imprevisto, na informalidade, nos encontros casuais. Momentos, que 

emergiram àqueles assuntos que brotam sem a gente estar esperando e de repente 

acende uma luz: nossa isso vai contribuir para a pesquisa36. Tais conversas não foram 

gravadas num aparelho eletrônico, mas narradas no diário de campo e no “aparelho 

registrador que é nossa consciência individual” (HALBWACHS, 1990, p. 51). Em 

outras palavras na memória individual, cujo funcionamento “não é possível sem esses 

instrumentos que são as palavras e as ideias, que o indivíduo não inventou e que 

emprestou de seu meio” (idem, p. 54).  

 
36 Diário de campo 2017. 
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De acordo com Certeau (2006), “toda pesquisa historiográfica se articula com 

um lugar de produção sócio-econômico, político e cultural” (p. 66).  A pesquisa 

empreendida nesse trabalho foi realizada em diversos lugares do município de 

Goiás37. Um território historicamente marcado pela presença e origem de fazendeiros 

que ao longo do tempo foram se agregando, expandindo os seus domínios de terra 

se transformando em latifundiários, em grandes produtores associados e 

representantes do agronegócio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A imagem 01 é composta por várias fotografias que expressam a presença do 

agronegócio nas terras de Goiás38, isto é, a mecanização do trabalho no campo, o 

cultivo de capim, milho, a criação de gado e, principalmente, a ausência de sujeitos 

no campo. A única casa que aparece, está abandonada e cercada pela plantação. O 

cultivo da produção é realizado próximo ao asfalto da rodovia – um facilitador para o 

escoamento. 

 
37 Localizado na Região Noroeste Goiano do Estado de Goiás, Brasil. Distante aproximadamente 142 
km de Goiânia – capital do Estado. E a 317km de Brasília – capital do país. 
38 O Estado de Goiás destaca-se no cenário nacional pela forte presença do agronegócio no seu 
território.  

Imagem 01 – Expressão do agronegócio 

Fonte: Castro, 2020. 
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O município de Goiás para além do agronegócio, também é um lugar marcado 

historicamente pela luta de diversos segmentos sociais em prol da Reforma Agrária. 

A luta pela terra colaborou para que atualmente esse município seja uma região do 

Estado de Goiás com o maior número de assentamentos. Ao todo são vinte e quatro 

(24) assentamentos. Para Pérez e Azevedo (2008): 

 

Nos Estudos com o cotidiano a complexidade só pode ser apreendida por um 
processo de dupla captura: a complexidade horizontal da vida social deve ser 
reconhecida e descrita na contextualização do vivido, que está intimamente 
implicada na complexidade vertical da vida social e na coexistência de 
relações sociais datadas em diferentes momentos históricos. Em Lefebvre, 
no vivido, os diferentes modos de produção de significados e interações e a 
experiência concreta das contradições são simultâneos e coexistem, o que 
possibilita a emergência dos momentos de criação que transformam o 
impossível no possível imediato. Na vida cotidiana o tempo é o tempo do 
possível, que se manifesta como impossível; é na e pela prática cotidiana do 
homem comum que se produzem as condições de (e se efetivam, muitas 
vezes de modo fragmentado e pontual, mas nem por isso menos importante) 
transformação do impossível no possível (p. 39). 

 

Nos lugares, onde a pesquisa foi realizada, o cotidiano dos sujeitos do campo 

tem sido permeado pela resistência ao modelo econômico do agronegócio. Esses 

sujeitos têm construído e defendido outro projeto de desenvolvimento para o campo 

ancorado na agroecologia. 
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A imagem 02 expressa o sistema de produção com base na agroecologia de 

uma parcela do Assentamento Serra Dourada39. As cinco fotografias do lado esquerdo 

retratam como a terra é utilizada no modelo agroecológico: prática de manejo que 

respeita a biodiversidade (árvores, plantação de milho, quiabo, hortaliças) presença 

dos sujeitos do/no campo, cultivo de policulturas, o verde que alimenta e preserva o 

solo.  

Em tempos de pandemia de Covid-19, a produção de alimentos dos 

assentamentos da Reforma Agrária tem contribuído para alimentar milhares de 

brasileiros. Os assentados do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) 

têm inclusive doado alimentos para a população carente dos bairros periféricos das 

grandes cidades como Goiânia, Recife, São Paulo, entre outras.  

 

 
39 O Assentamento Serra Dourada está localizado há aproximadamente 9 km da cidade de Goiás, 
159km de Goiânia e 325km de Brasília. 

Fonte: arquivo pessoal Benvindo, 2019. 

Imagem 02 – Produção agroecológica  
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A imagem 03 traz cenas que vivenciei no dia 10 de julho de 2019, momento em 

que realizei uma das conversas para a pesquisa. Nas fotografias está a placa de 

identificação do assentamento já desgastada pelo tempo e ausência de manutenção; 

a paisagem da estrada; o curral da parcela40 – lugar que é retirado o esterco para ser 

utilizado como adubo orgânico, o leite para produzir os quitutes caseiros, os doces, o 

requeijão e o queijo, para serem comercializados na cidade; o sujeito do campo 

executando o seu trabalho e o leite in natura recém-tirado da vaca pronto para ser 

consumido com açúcar e farinha – uma prática comum entre os sujeitos do campo.  

O Assentamento Mosquito criado em 1986 foi o terceiro assentamento do 

município de Goiás41. No período de realização da pesquisa tive a oportunidade de 

acompanhar uma atividade do Tempo Comunidade nessa localidade. 

 

 
40 Ao ser contemplado com a posse da terra, o sujeito do campo passa a ter direito a uma unidade de 
terra no assentamento. Cada unidade é chamada de parcela, lote ou gleba.  
41 Oficialmente o Assentamento Mosquito é considerado o primeiro assentamento do município de 
Goiás. Contudo Sousa (1997) afirma que o primeiro assentamento foi a Estiva e o segundo foi a Serra 
Branca.  

Fonte: Castro, 2019 

Imagem 03 – Cenas do Assentamento Serra Dourada 



 

43 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A imagem 04 mostra a experiência no Assentamento Mosquito. As fotografias 

de Castro e Noronha42 retratam diversos momentos da atividade do Tempo 

Comunidade: o carro da UFG-Regional Goiás estacionado em frente à parcela onde 

foi realizada a conversa coletiva, cujo objetivo consistiu em conhecer a história do 

local sob o olhar de uma mulher pioneira da luta pela terra; a marca da poesia no 

território do assentamento “há que se cuidar do broto para que a vida nos dê flores e 

frutos” é a mensagem estampada na foto; o fogão de lenha; o tradicional moedor do 

café e por último, o processo de colheita do pequi.  

 
42 A fotografia de autoria de Noronha (2018) é a última foto do lado direito, momento em que estávamos 
descascando o pequi. 

Imagem 04 – Cenas no Assentamento Mosquito 

Fonte: Castro (2018) e Noronha (2018) 
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O lugar como processo de produção de conhecimento a partir da metodologia 

de conversa ocorreu também no Assentamento Holanda, local onde está localizada 

uma das escolas polos da Educação do Campo do município de Goiás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A imagem 05 apresenta fotografias da Escola Municipal Holanda: a placa 

indicando a distância da rodovia até o prédio da escola; a fachada principal; as fotos 

subsequentes retratam a comunidade escolar debaixo de uma árvore reunida com 

diversos parceiros da escola para falar do mutirão que estava acontecendo naquele 

dia e, por fim a última foto do antigo curral que já foi espaço para sala de aula, mas 

atualmente funciona um ateliê de artes. Frente, as condições físicas e estruturais do 

espaço escolar, os sujeitos do campo precisam recorrer às tradições culturais, como 

o mutirão para promover melhorias na escola. 

Imagem 05 – Escola Municipal Holanda 

Fonte: Castro, 2019. 
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Os dados da pesquisa também foram produzidos na cidade de Goiás, 

inicialmente chamada de Vila Boa de Goiás a primeira capital da Província. Em 2001 

foi reconhecida pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e 

Cultura (UNESCO) como patrimônio histórico da humanidade. De acordo com o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2018 a sua população era de 

aproximadamente 22.916 habitantes. Esse lugar abriga a LEdoC UFG-Regional Goiás 

e é conhecido nacionalmente por ser a terra onde nasceu a poetisa Cora Coralina, 

que retratou a cidade de diversas formas em seus poemas e contos. 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na imagem 06, a primeira foto do canto esquerdo superior, retrata a fachada 

da Biblioteca Central Cajuí43 inaugurada em 2017. E, do lado direito o prédio do 

Restaurante Universitário (RU) – que até o presente momento não foi inaugurado, 

devido aos cortes orçamentários realizados pelo governo federal na área da 

educação, que resultaram na falta de recursos para a compra dos equipamentos 

 
43 O nome foi escolhido pela comunidade para homenagear o cajuí – conhecido como o cajuzinho do 
cerrado. 

Fonte: Castro, 2020. 

Imagem 06 – Cenas da Cidade de Goiás 
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necessários para o seu devido funcionamento. Os dois espaços pertencem à UFG-

Regional Goiás e a última fotografia é da estátua44 de Cora Coralina em tempos de 

pandemia.  

Para Certeau (2006) “a operação histórica se refere à combinação de um lugar, 

de práticas “científicas” e de uma escrita” (p. 66). Em relação ao lugar social, a 

pesquisa foi realizada em: assentamentos, escola do campo e na cidade de Goiás, 

onde realizei conversas com vários sujeitos.   

 

Tabela 01 – Os sujeitos das conversas  

Identificação do 
sujeito 

Lugar social da 
conversa 

Data Vínculo  

Costa Assentamento 
Mosquito 

09/11/2018 Sujeito do campo 

Ribeiro da Costa  Cidade de Goiás 21/11/2018 LEdoC 

Freitas Cidade de Goiás 28/11/2018 LEdoC 

Moreira  Cidade de Goiás 30/11/2018 SME 

WhatsApp 28/07/2020 

Souza  Cidade de Goiás 04/01/2019 Egressa LEdoC 

Garcia Cidade de Goiás 22/01/2019 Egressa LEdoC 

Medeiros  Cidade de Goiás 08/03/2019 SME 

Benvindo  Assentamento Serra 
Dourada 

10/07/2019 Egressa LEdoC 

Freitas Costa Assentamento 
Holanda 

11/10/2019 Professora da Escola 
do Campo 

Monteiro  Cidade de Goiás 18/10/2019 LEdoC 

Deus  Cidade de Goiás 11/11/2019 LEdoC 

Mendes  Cidade de Goiás 03/12/2019 LEdoC 

Pacheco  Cidade de Goiás 04/12/2019 LEdoC 

Karajá e Karajá  Cidade de Goiás 04/12/2019 LEdoC 

Stabile  Cidade de Goiás 12/12/2019 UFG-Regional Goiás 

Almeida  Cidade de Goiás 13/03/2020 LEdoC 

Fonte: Castro, 2020. 

  

Todos os participantes da pesquisa possuem vínculo com a educação voltada 

para os sujeitos do campo. Entre os dezesseis listados na tabela 01, o perfil é o 

seguinte: 06 (seis) estudantes, 02 (dois) professores e 01 (uma) técnica da LEdoC 

UFG-Regional Goiás; 01 professora da Regional Goiás que participou da elaboração 

do projeto que concorreu ao MEC; 02 (duas) funcionárias da Secretaria Municipal de 

Educação (SME) do município de Goiás; 01 (uma) assentada e 03 (três) egressas do 

curso. 

 
44 Inaugurada no ano de 2019 como parte das comemorações para celebrar os 130 anos do nascimento 
da poetisa.  
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Para realizar as conversas com os dezesseis participantes da pesquisa, adotei 

o seguinte procedimento: primeiro entrei em contato por telefone ou por mensagem 

pelo aplicativo WhatsApp. Assim, marquei um encontro com o horário de acordo com 

a disponibilidade de cada um e o lugar de suas preferências. Posteriormente, me dirigi 

até o local combinado. Ao nos encontrarmos expliquei do que se tratava a pesquisa, 

apresentei o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e solicitei 

permissão para gravar a conversa.  

As conversas se iniciavam a partir de uma pergunta-provocação: “conte-me a 

sua trajetória escolar”; “qual é o seu entendimento da educação voltada para os 

sujeitos do campo?”; “qual o seu olhar sobre a LEdoC da UFG-Regional Goiás?”. O 

que não significou que toda a conversa era direcionada, ao contrário, os sujeitos 

ficaram livres e a vontade para falarem a respeito dos mais variados assuntos e temas.   

Ao final da conversa, após a anuência dos sujeitos para a utilização dos seus 

sobrenomes e imagens no texto da tese, solicitei que eles assinassem o TCLE. 

Ressalto que, optei por utilizar os sobrenomes, haja vista que, no município de Goiás 

é prática corriqueira a valorização dos sujeitos por conta do seu sobrenome familiar. 

Ou seja, em um lugar social onde os sobrenomes: Caiados, Bulhões, Berquós, Veiga 

Vale é sinônimo de famílias tradicionais ou membros da elite, resolvi historiarnarrar 

com: Ribeiro da Costa; Freitas; Souza; Garcia; Benvindo, Mendes; Karajá, entre 

outros. Àqueles que Certeau (1998) considera como “homem ordinário (...) herói 

comum (...) herói anônimo vem de muito longe. É o murmúrio das sociedades” (p. 57). 

As narrativas desses sujeitos ordinários e heróis estão presentes no decorrer do 

trabalho.        

As conversas foram transcritas e ao analisar as narrativas, priorizei trechos que 

dialogavam com os objetivos da pesquisa. As vozes, as memórias, as histórias, dos 

sujeitos foram fundamentais para historiarnarrar o percurso histórico da educação 

para os sujeitos do campo até a formação de professores na LEdoC da UFG-Regional 

Goiás. A escrita começa pela Educação Rural, passando pela Educação Popular até 

a Educação do Campo. Uma trama construída do geral para o particular, do nacional 

para o local e vice-versa.  

Nos caminhos da pesquisa fiz uso da conversa com os documentos, tendo em 

vista que segundo Certeau (2006) “em história, tudo começa com o gesto de separar, 

de reunir, de transformar em “documentos” certos objetos distribuídos de outra 
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maneira” (p. 81). Ao realizar o levantamento das legislações educacionais que foram 

implementadas ao longo do tempo pelo Estado, separei as Leis que foram 

direcionadas para a educação dos sujeitos do campo e à formação de professores. 

Ademais, ““ir aos Arquivos” é um enunciado de uma lei tácita da história” (p. 86). E 

foram nos arquivos da Secretaria Municipal de Educação (SME) do município de 

Goiás, que tive acesso a uma pasta com documentações da educação rural, bem 

como, um acervo fotográfico dessa modalidade educacional e da educação do campo. 

As imagens disponibilizadas foram utilizadas para compor a tessitura da tese.  

As narrativas dos documentos oficiais, principalmente as Leis, Decretos, 

Normativas, entre outros, explicitam a história de como a educação foi pensada, 

estruturada e implementada pelo Estado. Olhando do ponto de vista benjaminiano é 

a história contada pela lente dos vencedores. Benjamin (1987a) sinaliza que a história 

deve ser interpretada como uma totalidade e coloca o desafio de “escovar a história a 

contrapelo” (p.225). Ou seja, não somente sob a perspectiva dos dominadores, mas 

também dos excluídos, dos dominados. Nesse sentido, é de suma importância as 

narrativas dos sujeitos, pois elas permitem construirreconstruir a história a partir do 

olhar daqueles que vivenciaram a construção e a extinção das escolas rurais, bem 

como, as lutas pela terra, educação do campo, escolas do campo e a LEdoC no 

município de Goiás.  

Nas trilhas da pesquisa, outro caminho percorrido foi à conversa com a 

bibliografia, realizada com teses, dissertações, monografias, artigos, revistas e livros. 

Procurei conversar com os autores que escreveram a respeito dos principais conceitos 

do estudo, por exemplo, Mennucci (1934); Filho (2001); Mendonça (2016; 2007); Barra 

(2011); Abreu (2006); Carnezin e Loureiro (1994); Bezerra Neto (2003); Brandão 

(2013); Germano (1997); Freire (1975); Caldart (2009; 2013; 2017; 2019); Munarim 

(2016); Moreira (2016); Antunes-Rocha, (2019), dentre outros. Ademais, o trabalho 

contou com a poesia de: Cora (1997; 2001; 2013); Pedro Tierra (2014); Pedro 

Casaldáliga (s/a) e Santos (2006). 

Para Certeau (2006) “a pesquisa é interminável, o texto deve ter um fim” (p.94). 

Assim, o presente trabalho teve o seu “fim” com a escrita da tese. O texto seguiu uma 

ordem cronológica organizada em décadas e foi estruturado em três capítulos. O 

primeiro chamado: Da Instrução Pública no final do século XIX à Educação Rural no 

século XX. Ao conversar com os documentos procurei compreender o marco oficial 
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por parte do poder público para direcionar e implementar a educação para os sujeitos 

do campo, bem como, promover a formação de professores para atuar nesse modelo 

educacional, haja vista, que segundo Benjamin (1987, b), “diante de documentos um 

público é educado” (p. 32). 

A exposição tem início com a Constituição de 1824, bem como, a Lei 15 de 

outubro de 1827 que regeu a instrução pública e a formação de professores. O texto 

percorre o final do século XIX ressaltando a organização educacional no cenário 

nacional e na Província de Goiás.  

Ao adentrar o século XX, a escrita situa o ensino agrícola, passa pelo Ruralismo 

Pedagógico, percorre a construção da educação rural para a fixação dos sujeitos no 

meio rural e ressalta a “atuação” do poder público em promover a formação de 

professores. O texto vai até a primeira metade do século XX, momento em que pontuo 

as parcerias bilaterais do Estado brasileiro com os norte-americanos para a oferta da 

educação rural voltada para a modernização. A partir das conversas com os sujeitos 

procurei tecer como esse modelo educacional rebateu em seus cotidianos. 

O segundo capítulo intitulado: A educação para os sujeitos do campo na 

segunda metade do século XX é historiadonarrado a construção do projeto de 

educação com os sujeitos do campo. Nessa parte do texto me detenho na educação 

popular no cenário nacional. Apresento a atuação de Dom Tomás Balduíno no 

município de Goiás e pontuo que esse Bispo mesmo com a repressão da ditadura 

civilmilitarempresarial teve a ousadia em construir e desenvolver inúmeras atividades 

religiosaseducativas com os diversos sujeitos do campo, da cidade e das florestas em 

busca da terra prometida, educação, entre outros. Trabalho que colaborou para que o 

povo oprimido, além de, conseguirem a posse da terra, fosse elevado à condição de 

figuras da história e passasse a fazer parte dos murais da Catedral Matriz de Sant’Ana, 

uma igreja localizada no centro histórico da Cidade de Goiás. 

Em contraponto às experiências populares de educação, nessa segunda parte 

do texto, aponto como a ditadura em uma perspectiva conservadora direcionou o seu 

projeto de educação e de formação dos trabalhadores do meio rural. Apresento o 

cotidiano das escolas rurais do município de Goiás a partir das narrativas dos sujeitos 

que vivenciaram esse período e por meio dos arquivos de imagens da SME. Ademais, 

a partir da bibliografia disponível busquei historiarnarrar os projetos antagônicos de 

educação e de desenvolvimento para o campo e retratei como as experiências de 
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educação popular, a luta pela terra e os movimentos sociais do campo contribuíram 

para o surgimento e a fundamentação da educação do campo no cenário nacional. 

Em um olhar para a realidade local situei como a formação de professores ofertada 

no âmbito do programa PROFORMAÇÃO contribuiu para desvelar a realidade da 

educação rural no município de Goiás. No final dessa parte, é evidenciada a 

construção da educação do campo e retratado o cotidiano das escolas polos do 

município.  

No terceiro capítulo denominado: A Licenciatura em Educação do Campo da 

UFG-Regional Goiás, teço algumas considerações a respeito das primeiras 

experiências da LEdoC no cenário nacional. A seguir, apresento o processo de 

construção da formação de professores na UFG-Regional Goiás, os trâmites 

burocráticos, a constituição da equipe e a elaboração do PPP que concorreu ao Edital 

do MEC.  

A chegada do curso no município de Goiás despertou a curiosidade de vários 

candidatos e corroborou para a ocupação do latifúndio do saber por sujeitos de 

segmentos sociais historicamente excluídos e marginalizados. No decorrer do texto 

abordo o processo de institucionalização da LEdoC na UFG-Regional Goiás e pontuo 

as transformações na organização pedagógica do curso, momento em que analiso o 

primeiro Projeto Político Pedagógico e os dois Projetos Pedagógicos do Curso.  

Na sequência a escrita concentra no ingresso dos discentes no curso, bem 

como, busca compreender o perfil dos educandos em 2020, a saber, idades, territórios 

de moradia e as escolas onde cursaram o ensino médio. A seguir direciono o olhar 

para a Pedagogia da Alternância na LEdoC da UFG-Regional Goiás. 

Posteriormente, para fechar a escrita da tese: Tecendo os últimos fios, é o 

momento em que apresento as descobertas realizadas ao historiarnarrar: Do Rural ao 

Campo: Formação de professores para qual educação? 
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CAPÍTULO I – Da Instrução Pública no final do século XIX à Educação 

Rural no século XX 

 

 

Ao iniciar a escrita do trabalho, a questão que me rondava era: por onde 

começar? Para responder a essa pergunta, mergulhei em busca de um ponto inicial e 

resolvi partir do que me movia, isto é: realizar um estudo histórico a respeito da 

educação e a formação de professores para os sujeitos do campo. Para tecer essa 

parte do texto busquei na bibliografia e nos documentos oficiais o marco inicial das 

primeiras diretrizes para a educação e a formação docente no país.  

A minha historionarrativa começa delineando alguns aspectos da instrução 

pública, mas por que começar falando de instrução pública? Os documentos 

analisados revelaram que foi esse, o primeiro nome dado oficialmente à educação no 

Brasil. Ressalto que, nesse momento do texto, o intuito é apresentar a organização 

nacional desse modelo educacional, bem como, pontuar os seus desdobramentos na 

então “Província de Goiás”, sem perder de vista a sua relação com a formação de 

professores. Então, como diz os trechos da música: “prepare o seu coração, prás 

coisas que eu vou contar”. E sem perder de vista a continuidade da canção: “eu venho 

lá do sertão, e posso não lhe agradar”.  

 

 

1.1 – Primeiras notas: a Instrução pública e a formação de professores 

  

Em cada conjuntura, a educação é pensada por sujeitos, classes sociais, 

interesses, intencionalidades, circunstâncias, ideologias, finalidades e está 

intimamente ligada a um projeto societário.  

No caso do Brasil, a organização nacional da educação por parte do poder 

público ocorreu somente no final do século XIX. A regulamentação de um modelo 

educacional brasileiro adveio na Constituição de 1824, precisamente no Artigo (Art.) 

178, inciso XXXII, onde foi garantido a “instrucção primaria, e gratuita a todos os 

Cidadãos45”.  

 
45 Brasil, (1824), s/p. 
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O texto legislativo asseverou a instrução primária para os cidadãos, porém tal 

medida não garantiu o acesso a todos os sujeitos. Naquele período, somente os 

eleitores eram considerados cidadãos, ou seja, não havia o sufrágio universal. Assim, 

as mulheres, os escravos, os negros, os índios e os que não possuíam renda não 

tinham o direito de votar, situação que os impedia de ter acesso à instrução. 

A oferta da instrução pública foi assegurada três anos depois, respectivamente, 

com a Lei 15 de outubro de 1827, cuja finalidade consistia em “manda crear escolas 

de primeiras letras em todas as cidades, villas e logares mais populosos do Imperio46”. 

Ademais, essa Lei outorgou aos Presidentes das províncias a autonomia para criar 

escolas de ensino mútuo, definir o número, a localidade, extinguir estabelecimentos 

escolares localizados em lugares pouco povoados e remover os seus professores 

para outras localidades. Nota-se que as escolas ainda não haviam sido criadas e a 

orientação legislativa já previa a sua extinção em regiões pouco habitadas.  

A organização da instrução pública no Brasil estava voltada para atender aos 

objetivos e as necessidades de cada região do país. Por exemplo, no caso de Goiás 

– um lugar distante do centro do poder nacional e isolado geograficamente, ao 

estruturar o seu projeto educacional de acordo com Barra (2011), baseou-se em uma 

racionalidade que, primeiro, utilizou a instrução pública para construir “uma identidade 

supostamente necessária à definição da região e, daí, o pertencimento à nação” (p. 

23). Segundo, para facilitar o acesso à escolarização ignorou as orientações da 

legislação nacional, isto é, criou escolas em localidades longínquas47. E, terceiro, 

destinou a cada sujeito o tipo de instrução que deveria receber.  

A instrução pública ao ser organizada no século XIX foi intrinsecamente se 

vinculando a construção de um projeto de sociedade, quer seja, nacional ou regional, 

onde o acesso à formação educacional estava voltado para o lugar que cada sujeito 

deveria ocupar na nação. Para os filhos da elite o itinerário era uma educação 

direcionada para os cargos de direção: política, social, cultural ou administrativa. E, 

para os filhos dos trabalhadores a capacitação era voltada para o trabalho na 

agricultura48.  

 
46 Brasil, (1827), s/p. 
47 Haja vista que, segundo Barra (2011) por possuir um imenso território geográfico, a maioria da 
população goiana vivia em lugares distantes, o que dificultava o acesso à escolarização que era 
ofertada principalmente na capital da província. 
48 Barra (2011). 
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As escolas fundadas nesse período tinham como fundamentos o escopo de 

educar, moralizar costumes, ensinar ofícios, socializar, ensinar letras, matemática e 

formar opinião. Segundo Barra (2011), “tanto as escolas primárias como as aulas 

secundárias padeciam de enorme dificuldade de provisão, dada à falta de gente 

qualificada ou interessada no ofício de remuneração nada atrativa” (p.23).  

A Lei 15 de outubro de 1827, além de ordenar a criação das primeiras escolas 

primárias no país, ainda regeu acerca da profissão docente. No tocante a contratação 

dos professores, de acordo com essa legislação, o Presidente da província era o 

responsável para gerir o processo, desde a seleção até a demissão, ou seja, ele 

possuía legitimidade para aplicar os exames, admitir, definir os salários, remover e 

demitir. 

Para se candidatar ao ofício de professor para a instrução primária, o aspirante 

ao cargo deveria cumprir três requisitos: ser cidadão brasileiro em pleno exercício dos 

direitos civis e políticos, ter uma boa conduta e ser submetidos a um exame. Ao ser 

aprovado, de acordo com a legislação, para atuar na instrução primária o professor 

deveria ensinar: ler; escrever; as quatro operações de aritmética; noções gerais de 

geometria; gramática da língua nacional; princípios de moral cristã e da doutrina da 

igreja católica e apostólica romana, entre outras49.  

Ao direcionar o conteúdo para o professor ensinar, a Lei50 direcionou as 

competências que o aluno deveria aprender: ler, escrever, contar, conhecer os 

princípios religiosos da igreja católica. Ademais, para Prudente (2009) “abriu-se um 

campo de trabalho remunerado e oficial para as mulheres, a partir de 1827, pelo fato 

de que a instrução das meninas deveria ser ministrada por mulheres” (p. 36). A autora 

ressalta que, as primeiras professoras não tinham preparo formal e começaram a 

lecionar com métodos de ensino elaborado por elas mesmas.  

No tocante à formação de professores, a Lei 15 de outubro de 1827, determinou 

que àqueles “que não tiverem a necessaria instrucção deste ensino, irão instruir-se 

em curto prazo e à custa dos seus ordenados nas escolas das capitães51”. Em um 

período de escassez de pessoas qualificadas para o exercício do ofício docente, ao 

responsabilizar o profissional pela sua formação, corroborou para que ocorresse o que 

aconteceu em Goiás, isto é, a instrução pública primária, segundo Barra (2011) “era 

 
49 Brasil (1827).  
50 15 de outubro de 1827. 
51 Brasil, (1827), s/p. 
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realizada por professores desprovidos de formação” (p. 23). A autora acrescenta que 

a inexistência de uma Escola Normal acabava por legitimar “a prática do magistério 

desprovida de certo saber” (p.32).  

No cenário nacional, em 1835, o Presidente da Província do Rio de Janeiro, por 

meio do Decreto nº 1052, determinou a criação de uma Escola Normal para “nella se 

habilitarem as pessoas, que se destinarem ao magistério de instrução primária, e os 

Professores actualmente existentes, que não tiverem adquirido a necessária instrução 

nas Escolas de Ensino53”.  

A partir desse Decreto, as orientações para a criação da Escola Normal foram 

estabelecidas. O método de ensino seria o Lancasteriano que preconizava a utilização 

de poucos recursos e o ensino de vários alunos ao mesmo tempo. O currículo do curso 

deveria englobar: as quatro operações de Aritmética; noções gerais de Geometria 

teórica e pratica; Gramática de Língua Nacional; elementos de Geografia; os 

princípios de Moral Cristã e a Religião do Estado54.  

Para ser admitido, o candidato ao cargo de professor deveria “ser Cidadão 

Brasileiro, maior de dezoito annos, com boa morigeração, saber ler e escrever55”. 

Além disso, o requerimento de matrícula teria que ser entregue ao Presidente da 

província, acrescido da certidão de idade, atestado de boa conduta aprovado por um 

juiz de paz do domicílio e com o “despacho do mesmo Presidente serão matriculados 

pelo Diretor, se pelo exame a que deverá proceder achar que possuem princípios 

suficientes de leitura e escrita56”. Nesse aspecto, em 1935, a primeira Escola Normal 

brasileira foi fundada em Niterói, Capital da Província do Rio de Janeiro. 

Em Goiás, frente à necessidade em prover a formação de professores para 

atuar na instrução primária, de acordo com Barra (2011), em 1850 o Presidente da 

Província sugeriu “que se acrescentasse ao conjunto das cadeiras do Liceu uma de 

Instrução Primária. Esta teria como alvo emergencial os professores interinos providos 

nas escolas e desprovidos de formação” (p. 35). No Liceu a formação de professores 

foi ofertada pela a cadeira de Pedagogia, ancorada na filosofia positivista e o seu 

currículo continha matemática, ciências naturais e sociologia.   

 
52 De 10 de abril. 
53 Art. 1º, Brasil, (1835 s/p). 
54 Brasil, (1835). 
55 Brasil, (1835), Art. 4º. 
56 Brasil, (1835), Art. 6º. 
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A primeira tentativa para a criação da Escola Normal goiana, no entender de 

Abreu (2006) aconteceu com a publicação, em 1858, da Resolução nº 1557. Segundo 

a autora, apesar da Lei determinar a criação de uma escola para a formação de 

professores para a instrução primária, o curso não saiu do papel por dois motivos, 

primeiro, Goiás não possuía pessoal habilitado para lecionar e segundo, não havia 

edifícios para a instalação da escola. Nesse aspecto, o Presidente da Província 

recomendou que a formação dos professores continuasse a ser ofertada pela Cadeira 

de Pedagogia do Liceu. 

Para Carnezin e Loureiro (1994), em 1882, por meio da Resolução nº 67658, 

ocorreu outra tentativa para a criação da Escola Normal em Goiás. Na prática essa 

escola só foi instalada no Liceu, dois anos depois, isto é, em 1884. Ademais, “a 

preocupação com a Escola Normal prendia-se, pois, a essa importância dada ao papel 

do professor como responsável pelo sucesso ou fracasso da instrução primária” (p. 

29-30). As autoras destacam ainda que essa instituição de ensino, no curto período 

da sua existência foi alvo de severas críticas, a saber, o gasto empreendido para o 

seu funcionamento; o número reduzido de alunos; a insuficiência de condições 

materiais e humanas para a implantação de uma grade curricular das ciências 

experimentais e a similaridade entre a cadeira oferecida para a formação de 

professores do Liceu e a Escola Normal. Com as críticas e as atuações políticas 

contrárias à sua existência, a Escola foi extinta em 1886 e o curso oferecido pelo Liceu 

restabelecido em 1888. 

Em 1893, a Lei nº 3859, promulgou a reformulação da instrução pública de 

Goiás. Essa legislação designou o Liceu para ofertar o curso normal primário da 

capital goiana e estabeleceu que outros institutos congêneres fossem criados para 

oferecer formação de professores nas áreas geográficas de maior importância, renda 

e população.  

A poetisa Cora Coralina, cuja infância se passou no final do período60 

mencionado, nos mostra sob o seu olhar e nos fornece indícios de como era a 

 
57 De 28 de julho. 
58 De 03 de agosto. 
59 De 31 de julho. 
60 Anna Lins dos Guimarães Peixoto Brêtas nasceu em 1889 e faleceu em 1985, ficou conhecida no 
cenário literário nacional e internacional com o pseudônimo de Cora Coralina: poeta e doceira goiana. 
Ela foi para a escola aos cinco anos de idade.   
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instrução pública e o cotidiano escolar em uma escola primária na Vila Boa de Goiás 

no seu poema: Escola da Mestre Silvina,  

 
 

Minha escola primária 
Escola antiga de antiga mestra 
Repartida em dois períodos 
Para a mesma meninada, 
Das 8 às 11, da 1 às 4 
Nem recreio, nem exames 
Nem notas, nem férias. 
Sem cântigos, sem merenda... 
Digo mal – sempre havia 
Distribuídos 
alguns bolos de palmatória... 
A granel? 
Não, que a Mestra 
era boa, velha, cansada, aposentada. 
Tinha já ensinado a uma geração 
antes da minha. 
A gente chegava "— Bença, Mestra." 
Sentava em bancos compridos, 
escorridos, sem encosto. 
Lia alto lições de rotina: 
o velho abecedário, 
lição salteada. 
Aprendia a soletrar. 
Vinham depois: 
Primeiro, segundo, 
terceiro e quarto livros 
do erudito pedagogo 
Abílio César Borges — 
Barão de Macaúbas. 
E as máximas sapientes 
do Marquês de Maricá. 
[...] 
Num prego de forja, saliente na parede, 
estirava-se a palmatória. 
Porta de dentro abrindo 
numa alcova escura. 
Um velhíssimo armário. 
Canastras tacheadas. 
Um pote d'água. 
Um prato de ferro. 
Uma velha caneca, coletiva, 
enferrujada. 
Minha escola da Mestra Silvina... 
Silvina Ermelinda Xavier de Brito. 
Era todo o nome dela  
(CORA, 2001, p. 75-76). 

 

O poema escrito com base nas lembranças e memórias da infância escolar de 

Cora Coralina nos permite compreender como ela na condição de sujeito desse 

processo educacional, visualizava a materialidade da forma escolar, o processo de 

ensinoaprendizagem, o interior da sala de aula, a professora, o método de ensino, as 
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normas de disciplina, o controle do corpo, a precariedade da escola sem merenda, 

bancos compridos, escorridos, sem encosto, um velhíssimo armário. Ou seja, as 

problemáticas que permeavam a Instrução Pública no final do século XIX estavam 

para além da formação de professores. Ademais, nesse período o Brasil era 

considerado um país essencialmente rural, portanto, não havia a diferenciação entre 

educação urbana e rural.  

 

 

1.2 – O projeto de educação e a formação de professores para o meio rural nas 

primeiras décadas do século XX 

 

 O texto historiadonarrado nessa seção apresenta como o Estado brasileiro 

estruturou a educação e a formação de professores para o meio rural na primeira 

metade do século XX. Analisa algumas legislações que foram implementadas para 

direcionar essa modalidade educacional e a formação de professores até o período 

da década de 1950.   

No contexto nacional das últimas décadas do século XIX, com a “passagem” 

do Império para a República, já se fazia sentir a necessidade de contar com 

profissionais habilitados para assumir os novos postos de trabalho que as 

transformações da época demandavam. Não havia pessoas consideradas habilitadas 

para todas as funções, inclusive para assumir o direcionamento que a educação 

requeria.  

No tocante a formação de professores, em várias regiões do Brasil ocorreu à 

fundação de Escolas Normais ou a reabertura dos estabelecimentos que outrora já 

havia funcionado com essa propositura, como foi o caso de Goiás que teve a sua 

Escola Normal reaberta em 1903. De acordo com Canezin e Loureiro (1994) nos anos 

seguintes, no solo goiano assistiu-se a criação de outras instituições, como por 

exemplo, os Colégios Sant’Anna, Santa Catarina e Sagrado Coração de Jesus – que 

por meio da Lei n.º 1.30161 passaram a ofertar o Curso Normal. 

No cenário nacional, a primeira década do século XX é marcada pelo 

reordenamento societário, com a consolidação do modelo republicano no Brasil. Em 

um país essencialmente rural, o grupo dominante era representado majoritariamente 

 
61 De 18 de julho de 1907. 
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pelos ruralistas62 que buscavam garantir a manutenção dos seus interesses e os seus 

domínios no campo econômico, político, social e cultural. Nesse período, ocorreu o 

crescimento de um grupo antagônico, denominado como industrialistas que 

vislumbravam conquistar o poder na nova ordem social.  

No âmbito econômico para manter os seus privilégios, os ruralistas 

propagavam que as atividades agrícolas eram as verdadeiras produtoras da riqueza 

nacional. O Brasil era um país agrícola63 e apesar do surgimento e crescimento das 

cidades, deveria continuar com essa característica, pois essa era a sua vocação. Para 

conseguir sustentar tal argumento esse grupo propagou a ideologia do “ruralismo”, 

que preconizava, segundo Nagle (1974) a “ideia de felicidade do homem brasileiro 

esteve e está ligada ao meio rural, fonte de energia, de saúde, de pureza dos 

costumes” (p. 15). Assim, esse grupo projetou na população que vivia no meio rural, 

o alicerce para a garantia dos seus interesses.  

Os ruralistas nos anos iniciais da primeira década do século XX estruturaram 

propostas educacionais para o meio rural e demandaram do governo brasileiro 

investimentos para organizar uma educação que preconizasse as atividades 

econômicas essencialmente agrícolas. As escolas para a “população rural64” 

começaram a ser pensadas no intuito de ofertar um ensino técnico, com vistas a 

proporcionar uma formação que capacitasse para o trabalho na agricultura. 

 
62 Há autores que os denominam como agraristas (Nagle, 1974) e outros que os denominam como 
ruralistas (Mendonça, 2016; Paiva, 1987). Não são grupos harmônicos, mas para angariarem os seus 
intentos são organizados em entidades patronais agrícolas. Por exemplo, segundo Mendonça (2007), 
em 1897 fundaram duas organizações: a Sociedade Paulista de Agricultura (SPA) em São Paulo – local 
onde concentrava os grandes produtores de café. E a Sociedade Nacional de Agricultura (SNA) no Rio 
de Janeiro – formada por representantes do eixo Nordeste/Sudeste/Sul. Eram os donos do poder se 
organizando para garantirem a base de sustentação para o seu domínio.  
63 “Toda a estrutura econômica do Brasil é fundamentalmente agrícola. A sua riqueza se exprime 
comercialmente por intermédio de produtos que se obtêm na faina das lavouras: o café, a cana de 
açúcar, o milho, o feijão, o arroz, o algodão, o mate, o cacau, a borracha, o fumo, as frutas, num total 
que não anda longe de 90% da produção global. E entre todas as novas possibilidades, são ainda 
outros produtos agrícolas que ocupam a primazia”. (MENNUCCI, 1934, p. 54-55).  
64 Esse termo é utilizado por autores e pelo poder público ao referir aos moradores que vivem no campo. 
Ressalto que população rural e homem são conceitos genéricos e não representa a diversidade dos 
sujeitos do campo. 
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Em 1910, o Estado brasileiro por meio do Ministério da Agricultura, Indústria e 

Comércio65 (MAIC), instituiu o Decreto nº 8.31966 que regulamentou o ensino 

agronômico, voltado para promover a instrução técnica profissional para a agricultura 

e as indústrias correlativas. Ao regulamentar essa modalidade de ensino houve uma 

orientação dúbia, pois o texto legal67 no seu Artigo (Art.) 2º denominou o ensino 

agronômico como ensino agrícola e estabeleceu onze divisões expressas no quadro 

01.   

 

 

 
 

 
 
 
         
 

 

 

 

 

 

 

 

O Estado68 ao regulamentar os estabelecimentos escolares para a oferta do 

ensino agrícola, assumiu a responsabilidade de garantir as melhores condições de 

infraestruturas para o desenvolvimento do Ensino Superior. E, à medida que o nível 

escolar ia decrescendo, a qualidade das instalações acompanhava o ritmo. A 

instituição escolar que ofertasse o Ensino Primário, por exemplo, poderia possuir uma 

estrutura precária e desordenada que estaria amparada na legislação. Isso porque a 

 
65 Esse Ministério foi criado pelo decreto legislativo n° 1.606, de 29 de dezembro de 1906. E assumiu 
a responsabilidade da Educação Rural. A Educação no Brasil até 1930 (ano de criação do Ministério 
da Educação e Saúde Pública) estava a cargo do Ministério da Justiça e Negócios Interiores (criado 
em 1891), porém a Educação Rural foi vinculada ao Ministério da Agricultura. O ensino técnico agrícola 
ficou vinculado à pasta da Agricultura até “1961, ano da promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Brasileira, que unificou todo o sistema de ensino primário e médio no país”. (MENDONÇA, 
2010, p. 22-23). 
66 De 20 de outubro. 
67 Brasil, (1910, s/p). 
68 O Decreto foi assinado pelo Presidente da República Nilo Peçanha e o ministro do MAIC Rodolpho 
Nogueira da Rocha Miranda. 

Ensino superior agrícola

Ensino médio theorico-prático

Ensino prático

Aprendizados agrícolas

Ensino primário agricolas
Escolas especiaes de 

agricultura
Escolas domesticas agrícolas

Cursos ambulantes

Cursos connexos com o 
ensino agrícola

Consultas agrícolas

Conferências agrícolas

Fonte: Castro, 2019 com base em Brasil (1910). 

Quadro 01 – Divisões do Ensino Agrícola 
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Lei assegurava que esse nível de ensino poderia ser ministrado em “qualquer 

estabelecimento69”.  

As escolas especiais de agricultura poderiam ser fundadas em qualquer região 

do Brasil, “si assim entender o respectivo Governo70”.  Isso demonstra que o poder 

público poderia não assumir a responsabilidade em ofertar o ensino destinado aos 

trabalhadores rurais e aos seus filhos, haja vista que, a legislação assegurava essa 

possibilidade.  

O primeiro ato normativo do Estado brasileiro ao organizar a educação para o 

meio rural atuou no sentido de estabelecer o ensino agrícola e, consequentemente, 

corroborou para que essa modalidade educacional, segundo Calazans, Castro e Silva 

(1981, p.181) exercesse “uma função normativa na educação rural”. Isto é, os 

objetivos explícitos ou implícitos na legislação do ensino agrícola direcionaram a 

educação rural.  

Nas primeiras décadas do século XX, de acordo com Nagle (1974) ocorreu um 

processo de ruralização do ensino desencadeando um sistema de ideias que encobriu 

determinados interesses, ou seja, “apresentava um ideário que apenas parcialmente 

influenciou a legislação escolar e as práticas escolares” (p. 233). Segundo o autor, 

houve um empenho para que as escolas fossem criadas no meio rural e que o ensino 

fosse obrigatório. Todavia, na realidade foram ofertados apenas programas de 

escolarização. A oferta do ensino no meio rural era desordenada, descontínua, com 

ações fragmentadas e não contava com investimentos públicos. A sua difusão se dava 

como instrumento de poder dos grupos ruralistas e como forma de submissão do 

trabalhador rural aos interesses econômicos, políticos, culturais e sociais.  

Em âmbito nacional foi significativo o interesse pela escolarização como um 

instrumento para o progresso do país. Nesse aspecto, reformas educacionais foram 

realizadas em diversas regiões do país. Além disso, ocorreram movimentos 

pedagógicos, 

 

O aparecimento de inusitado entusiasmo pela escolarização e de marcante 
otimismo pedagógico: de um lado, existe a crença de que, pela multiplicação 
das instituições escolares, da disseminação da educação escolar, será 
possível incorporar grandes camadas da população na senda do progresso 
nacional, e colocar o Brasil no caminho das grandes nações do mundo; de 
outro lado, existe a crença de que determinadas formulações doutrinárias 

 
69 Brasil, (1910, Art. 332). 
70 Brasil, (1910, Art. 348). 
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sobre a escolarização indicam o caminho para a verdadeira formação do novo 
homem brasileiro (escolanovismo) (NAGLE, 1974, p. 99).  

 

Ao propagarem as ideias pedagógicas e as reformas educacionais, por um 

lado, os escolanovistas defendiam um projeto industrialista para o Brasil e 

preconizavam uma educação voltada para o meio urbano. Partiam do pressuposto 

que ao adquirir um grau de escolarização, os sujeitos teriam condições de aceder ao 

mercado industrial, conseguir ascensão social e melhores condições de vida nas 

cidades. Nesse aspecto, a educação deveria ocupar um lugar de destaque na 

construção da nação urbana-industrial, ela seria a solução para os problemas sociais 

que atravessavam o país, por exemplo, o alarmante índice de analfabetismo.  

Por outro lado, o movimento chamado Ruralismo Pedagógico ou ruralização do 

ensino preconizava um ideal nacionalista de educação que contemplasse todas as 

necessidades do meio rural: uma escola regional interligada com as condições, a 

realidade e as necessidades locais; que propagasse as virtudes do meio rural; tivesse 

um calendário escolar diferenciado e uma formação de professores específica para o 

meio rural. Para Nagle (1974), a ruralização do ensino “significou na década dos vinte, 

a colaboração da escola na tarefa de formar a mentalidade de acordo com as 

características da tendência ideológica do “Brasil-país-essencialmente-agrícola”” (p. 

234).  

O Ruralismo Pedagógico foi desenvolvido de forma isolada nas regiões do país 

e preconizava a estruturação de uma educação que deveria operar como instrumento 

de fixação do homem no campo71. Nesse aspecto, foram elaboradas propostas de 

adequação entre a escolarização e o trabalho no meio rural, de forma que, as ações 

pedagógicas deveriam contribuir para a formação do trabalhador rural.  

Naquele período, havia intelectuais que se identificavam com o Brasil rural e se 

empenharam no estudo e difusão de uma educação específica para o meio rural. Entre 

 
71 Grifo meu. Os autores Nagle (1974); Paiva (1987); Bezerra Neto (2003) e outros coadunam dessa 
ideia. 
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eles72 encontra-se Mennucci73, que teve papel de destaque, foi considerado defensor 

e pai74 do Ruralismo Pedagógico.  

O pensamento construído por Mennucci (1934) corroborou para reforçar o 

discurso propagado pelos ruralistas que defendiam as atividades agrícolas como fonte 

da riqueza nacional. O autor considerou que era necessário criar uma consciência 

agrícola entre o povo, não apenas verbalmente, mas “pelo preparo do meio físico e 

pela tarefa educativa das escolas primárias rurais” (p. 75). Essas escolas deveriam ter 

um professor rural, com um perfil psicológico voltado exclusivamente para o campo, 

indiferente e antipático à cidade. Um profissional que utilizasse do seu prestígio com 

a população do meio rural e contribuísse para a formação da consciência agrícola.   

Para Mennucci (1934) os professores formados pelas Escolas Normais urbanas 

não possuíam conhecimento das fainas agrícolas, por isso não conseguiam contribuir 

para o desenvolvimento do campo e acabavam por ser um dos maiores obstáculos 

para o sucesso do ensino e do meio rural. O autor propôs a criação da Escola Normal 

Rural com três diretrizes básicas de formação: (i) formar um profissional entendido de 

agricultura e com consciência agrícola; (ii) um professor que fosse ao mesmo tempo 

um enfermeiro e, (iii) um mestre incentivador do progresso. O curso normal rural 

deveria “engendrar e fixar de modo indelével essa consciência agrícola que se 

almeja75”, nas mentes daqueles que procurassem o magistério rural. Ademais, a 

mentalidade agrícola deveria ser estendida a todos os funcionários da escola.  

Nesse aspecto, as Escolas Normais Rurais deveriam contribuir para formar um 

professor, “pregador sistemático da necessidade da fixação do homem a terra76”. Os 

cursos deveriam ser ofertados em regime de tempo integral, haja vista que, era 

necessário realizar trabalho de campo, aulas de zootecnia, laboratórios agrícolas e de 

higiene. De forma a promover um conhecimento com alcance prático na vida real e 

não meramente livresco.  

 
72 Carneiro Leão, Alberto Torres e Sud Mennucci. Entre os autores fiz a opção por Mennucci, pelo fato 
desse autor ter se debruçado a respeito da formação do professor rural. 
73 Mennucci nasceu em 20 de janeiro de 1882. Foi educador, geógrafo, sociólogo, jornalista e escritor. 
Em 1910 iniciou sua carreira no magistério, lecionando numa escola rural. Faleceu em São Paulo, no 
ano de 1948. Esse intelectual, de matriz positivista, com forte influência de Durkheim (Educação e 
Sociologia) dedicou-se ao ruralismo, participou de congressos, palestras, eventos e publicou uma série 
de livros que tratavam do ensino rural. Entre os seus livros, o de maior destaque foi: A Crise da 
Educação Brasileira – condecorado com o 1° Prêmio da Academia Brasileira de Letras em 1933.  
74 Menezes (2015).  
75 Mennucci, (1934), p.135. 
76 Mennucci (1934), p. 131. 
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O pensamento de Mennucci (1934) estava de acordo com os interesses 

educacionais dos ruralistas, que defendiam um Brasil de base econômica agrícola 

associada a uma educação específica para o desenvolvimento do meio rural, a fixação 

do homem no campo e principalmente, a formação de professores que defendessem 

os ideais rurais preconizados.  

No clima do ruralismo pedagógico, em 13 de março de 1934, foi criada a 

primeira escola para a formação do professor ruralista do Brasil, conhecida como 

Escola Normal Rural de Juazeiro do Norte, localizada na Região do Cariri, no Estado 

do Ceará, lugar conhecido como terras de Padre Cícero,   

   
A fundação de uma escola de formação docente para o meio rural era a 
resposta que se dava aos discursos em defesa de uma ação educadora que 
atingisse os sertões brasileiros. Para o Nordeste, região onde se reconheciam 
as possibilidades de desenvolvimento por meio das atividades agrárias, 
haveria de se reclamar um tipo especial de escola, que produzisse no 
indivíduo, desde a infância, a sua consciência agrícola (ARAÚJO, 2011, p. 
241). 

 

Essa experiência pioneira para a formação de professor rural estava associada 

aos interesses nacionais de fixação do homem no meio rural, a construção de uma 

consciência agrícola e a premissa da educação como solução de todas as 

problemáticas que envolvem o campo.  

Para Lourenço Filho (2001) a ideologia de fixação do homem no campo, com 

professores ensinando rudimentares técnicas agrícolas e de saúde, era uma fórmula 

simplista da educação rural. No entender do autor, deveria exigir medidas de maior 

envergadura, por exemplo: a reforma do regime agrário; o desenvolvimento dos 

serviços de fomento da produção agrícola como distribuição de crédito; a melhoria 

das vias de comunicação e de assistência; educação para adolescentes e adultos 

analfabetos; melhoria das instalações escolares, entre outros.   

A tendência em associar a educação rural aos interesses econômicos do país 

e a fixação no meio rural foi assegurada na Constituição de 1934, no seu Art. 121, 

parágrafo 4°, isto é: “procurar-se-á fixar o homem no campo, cuidar da sua educação 

rural77”. Ademais, no parágrafo único do Art. 156 foi definido que “para a realização 

do ensino nas zonas ruraes, a União reservará no minimo, vinte por cento das quotas 

destinadas á educação no respectivo orçamento annual" (idem). Pela primeira vez foi 

 
77 Brasil, 1934, s/p. 
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assegurada na legislação uma dotação orçamentária para essa modalidade 

educacional.  

No cenário nacional, durante a década de 1930, o movimento ruralismo 

pedagógico, intensificou a atuação e a propagação da ruralização da educação. Por 

meio de eventos como as Semanas Ruralistas discutia-se a fundação de Escolas 

Normais Rurais no Brasil e questões relacionadas à educação rural.   

De acordo com Canezin e Loureiro (1994), a partir de 1934 em Goiás – um 

Estado visto nacionalmente como agrícola, o ruralismo pedagógico se tornou uma 

referência para políticos e educadores. Nesse aspecto, em 1937, por meio da Lei nº 

26178, o governador determinou a criação de uma Escola Normal Rural para ofertar o 

Magistério Rural, na modalidade fixo ou itinerante. O curso teria a função de contribuir 

para a consolidação do ensino rural no território goiano e deveria estar alinhado ao 

desenvolvimento do país. 

Para Bezerra Neto (2003), nos debates que envolviam a educação rural, a 

discussão girava em torno da expansão das Escolas Normais Rurais pelo Brasil e a 

figura do professor rural. Os ruralistas pedagógicos consideravam que para o 

desenvolvimento da escola e do ensino rural era necessário que “houvesse a efetiva 

colaboração ou até mesmo a cumplicidade dos professores nessa tarefa, daí a 

necessidade de se promover sua fixação ao ambiente de trabalho, que deveria ser 

também o seu ambiente de moradia” (p. 44). Segundo o autor, a “fixação” do professor 

no meio rural possibilitaria à continuidade do trabalho educativo, o aproveitamento dos 

estudos, a eficácia do saber e o combate à evasão dos profissionais que almejavam 

a transferência das escolas rurais para as escolas da cidade. 

Os ruralistas pedagógicos consideravam que, além do professor, era 

necessário o envolvimento de outros profissionais com formação específica em 

assuntos do meio rural. Eles defendiam que o trabalho educativo desenvolvido por 

profissionais de diversas áreas, despertaria na população rural à vontade para 

trabalhar e permanecer na terra.  

Nesse aspecto, as ações de educação rural realizadas nos programas de 

educação não formal voltados para os trabalhadores rurais, deveriam ser 

desenvolvidas por uma equipe multiprofissional, com vistas a promover a formação, a 

qualificação para o trabalho na agricultura e a fixação da população no meio rural. 

 
78 De 07 de agosto. 
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No decorrer da década de 1930, houve uma aproximação com as ideias do 

ruralismo pedagógico mexicano, no que tange a metodologia de trabalho que era 

desenvolvida por meio de missões rurais. Segundo Paiva (1987), as Sociedades 

Privadas que atuavam na educação rural, começaram a divulgar as experiências 

mexicanas no intuito de organizar as missões rurais brasileiras para percorrer o interior 

do país.   

A ruralização do ensino, posterior à década de 1930, no entender de Mendonça 

(2016; 2007) não se apoiava somente na contenção do êxodo rural. Além, dessa 

característica, houve um projeto político e simbólico, que ao utilizar o ensino agrícola 

elementar e médio difundiu códigos de comportamento e de percepção. Para a autora, 

na década de 1940, a educação rural assumiu também o papel de propagação 

ideológica, ou seja, era preciso alfabetizar, mas sem descuidar dos princípios de 

disciplina, moral e civismo.  

Em 1942, em plena II Guerra Mundial, os Estados Unidos da América (EUA) e 

o Brasil firmaram um acordo bilateral, que resultou na criação da Comissão Brasileiro-

Americana para a Produção de Gêneros Alimentícios. Essa comissão segundo 

Mendonça (2007), via “recursos norte-americanos, atuaria junto às instituições de 

ensino agrícola incrementando a formação de trabalhadores rurais destinados a 

maximizarem a produção dos gêneros de primeira necessidade necessários ao 

“esforço de guerra”” (p. 66). Esse acordo coadunou a educação rural brasileira aos 

interesses norte-americanos.  

Após o primeiro acordo bilateral, a influência dos EUA no campo da educação 

rural foi estabelecida. De acordo com Mendonça (2007), a contrapartida dos norte-

americanos colaborou para a criação de Clubes Agrícolas79, divulgação das práticas 

educacionais desenvolvidas pelos técnicos norte-americanos e um programa de 

assistência técnica. Além disso, o Brasil e os EUA criaram uma agência gestora que 

ficou conhecida como Serviço de Cooperação80. 

No decorrer do tempo, com a justificativa de que os americanos possuíam 

experiência no trabalho com as comunidades rurais, o Brasil e os EUA firmaram vários 

acordos bilaterais envolvendo a educação rural. As parcerias, segundo Barreiro 

 
79 Os Clubes Agrícolas são “entidades “extraescolares”, incumbidas de divulgar os conhecimentos 
sobre a vida no campo, funcionavam em anexo às escolas primárias da zona rural” (MENDONÇA, 2007 
p.74).  
80 O Serviço de Cooperação teve atuou durante 20 anos. 
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(2013), visavam à “formação de técnicos agrícolas para instruir os habitantes do 

campo quanto para formar professoras rurais” (p. 647). 

Em outubro de 1945, o Ministério da Agricultura do Brasil e a Fundação 

Interamericana de Educação dos EUA, firmaram um acordo bilateral que contemplou 

a formação de professores. Para Mendonça (2007), o intuito foi desenvolver um plano 

de trabalho, no período de um ano e meio, com os seguintes objetivos: (i) desenvolver 

relações com os docentes do ensino agrícola americano; (ii) facilitar o treinamento de 

brasileiros e americanos especializados em ensino profissional agrícola e (iii) 

possibilitar a programação de atividades de educação rural que envolvesse os 

interesses de ambas as partes contratantes. Esse acordo resultou na criação da 

Comissão Brasileiro-Americana de Educação das Populações Rurais (CBAR), após 

ser fundada, essa instituição colaborou com a oferta do ensino agrícola brasileiro, 

voltado para a formação e a qualificação do trabalhador rural.  

Para regulamentar a formação de professores no Brasil, no ano de 1946, o 

Presidente da República81 por meio do Decreto-Lei nº 8.53082, decretou a Lei Orgânica 

do Ensino Normal (LOEN). Essa legislação no seu Art. 1º definiu o ensino normal 

como ramo do ensino do segundo grau, com as seguintes finalidades: prover à 

formação do pessoal docente necessário às escolas primárias, habilitar 

administradores escolares destinados às mesmas escolas e desenvolver e propagar 

os conhecimentos e técnicas relativas à educação da infância83.   

De acordo com essa Lei o ensino normal compreendia dois ciclos. O primeiro 

teria duração de quatro anos e foi voltado para a formação de regentes de ensino 

primário. O segundo ciclo com duração de três anos era destinado à formação de 

professores primários. Os cursos seriam ofertados em três tipos de estabelecimentos: 

curso normal regional, a escola normal e o instituto de educação.  

As orientações para a formação de professores não previam a distinção entre 

a formação do profissional para atuar no meio urbano ou no meio rural. Além disso, 

não havia a garantia de gratuidade dos cursos. A legislação indicava que o poder 

público deveria adotar medidas para acentuar a gratuidade do ensino normal e a 

instituição de bolsas para os estudantes oriundos de lugares com carência de 

professores primários. A concessão das bolsas estava condicionada ao compromisso 

 
81 Eurico Gaspar Dutra. 
82 De 02 de janeiro. 
83Brasil, (1946a). 
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por parte do beneficiário de exercer o magistério pelo prazo mínimo de cinco anos 

nesses locais.  

A organização curricular tão pouco previa disciplinas específicas que 

abordassem as particularidades da vida no campo. Na Lei foi sinalizada apenas uma 

disciplina que poderia ressaltar a especificidade de cada região intitulada: “ensino de 

trabalhos manuais e das atividades econômicas”. Ela deveria ter “programas 

específicos, que conduzam os alunos ao conhecimento das técnicas regionais de 

produção e da organização do trabalho na região84”. Além disso, a legislação 

recomendou que nas últimas séries do curso normal regional das regiões de 

colonização poderia ser ofertado “noções do idioma de origem dos colonos e 

explicações sôbre o seu modo de vida, costumes e tradições85”.  E, caso os Estados 

julgassem necessário organizaria “Cursos Normais Regionais” de acordo com as 

condições de vida, os aspectos sociais e econômicos diferentes zonas de seu 

território. 

De acordo com a LOEN para ser admitido em qualquer ciclo do curso normal, 

o candidato não poderia ter acima de 25 anos. Canezin e Loureiro (1994) consideram 

que os cursos normais ao impor esse limite de idade “tirava a oportunidade de 

aperfeiçoamento e titulação a milhares de professores leigos primários, a quem 

atenderia fundamentalmente o curso Normal de primeiro ciclo, que formava o regente 

de ensino primário” (p.98).  

As autoras apontam que o Estado de Goiás, ao instituir o seu Regulamento do 

Ensino Normal endureceu ainda mais essa exigência, pois, estabeleceu a idade 

máxima de 16 anos para os aspirantes ao primeiro ciclo. Esse critério impediu a 

habilitação de 80% dos professores para o curso primário. A alternativa encontrada 

pelos profissionais leigos foi se inscreverem nos cursos de formação de regente de 

ensino, equivalentes ao Normal de primeiro ciclo ou Normal Regional. Os cursos, 

maiormente, eram ofertados pelas prefeituras municipais ou pela iniciativa privada.  

A LOEN associada aos Regimentos estaduais foi dando o tom na formação de 

professores. Após a promulgação dessa legislação, alguns cursos normais até foram 

criados, por exemplo, o Curso Normal Rural de Cantagalo, fundado pelo governo do 

Estado do Rio de Janeiro, em 195286.  

 
84 Brasil, (1946a), s/p. 
85 Brasil, (1946a), s/p. 
86 O curso durou até 1962. 
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Os objetivos do curso, segundo Sangenis e Considera (2013) consistiam em: 

promover a formação de regentes para atuar nas escolas rurais no interior fluminense; 

criar no meio rural, escolas de formação de professores primários e evitar o êxodo das 

populações rurais em busca das escolas normais urbanas. A finalidade era “formar 

cidadãos com técnicas apropriadas para melhor aproveitamento dos recursos naturais 

de cada região rural” (p. 66). As autoras consideram que o curso era voltado para a 

formação de regentes escolares, “o que significava, na prática, ter habilitação para dar 

aula somente para as séries iniciais do Ensino Fundamental, bastando à 

professoranda ter o primário completo” (p. 68). Ou seja, ao concluírem o curso, os 

formandos seriam regentes primários e caso quisessem ter habilitação para serem 

professores primários teriam que cursar o segundo ciclo ofertados nas Escolas 

Normais. 

Em meados de 1946, o Presidente da República, por meio do Decreto-Lei n°. 

9.61387, decretou a Lei Orgânica do Ensino Agrícola (LOEA). Essa legislação no seu 

Art. 1° estabeleceu “as bases de organização e de regime do ensino agrícola, que é 

o ramo do ensino até o segundo grau, destinado essencialmente à preparação 

profissional dos trabalhadores da agricultura88”.   

Na LOEA89, o ensino agrícola foi organizado em dois ciclos. O primeiro era 

composto pelos cursos de iniciação agrícola e mestria agrícola. O segundo 

compreendia duas modalidades de formação: cursos agrícolas técnicos e os cursos 

agrícolas pedagógicos. A informação científica perpassava todos os cursos ofertados, 

com vistas a garantir que os processos racionais eliminassem da agricultura as 

soluções empíricas, tidas como inadequadas.  

O ingresso nos cursos era permitido para homens e mulheres. Contudo, era 

recomendado que as mulheres frequentassem instituições exclusivamente femininas. 

Além dessa ponderação, advertia-se que “na execução dos programas, em todos os 

 
87 De 20 de agosto de 1946. 
88 Brasil, (1946b, s/p). 
89 A LOEA estabeleceu que o ensino agrícola fosse ministrado pelos poderes públicos e também seria 
livre à iniciativa particular. Essa orientação foi reafirmada na Constituição de 1946. Ou seja, não 
somente a Lei referente à Educação adotou esse princípio como a própria Carta Magna do país 
recomendou no seu Art. 168 os princípios que a legislação educacional deveria adotar, a saber: i) o 
ensino primário é obrigatório e será ministrado na língua nacional; ii) para ter acesso ao ensino oficial 
subsequente ao primário será necessário provar falta ou insuficiência de recursos; iii) “as empresas 
industriais, comerciais e agrícolas, em que trabalhem mais de cem pessoas, são obrigadas a manter 
ensino primário gratuito para os seus servidores e os filhos destes (...)” (BRASIL, 1946c, s/p). Com 
essa medida legislativa o Estado legitima a partilha na oferta do ensino agrícola com a iniciativa privada. 
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cursos, ter-se-á em mira a natureza da personalidade feminina e o papel da mulher 

na vida do lar90”.  

Em relação à formação de professores, a LOEA determinou que, para o 

desenvolvimento do ensino agrícola o poder público em geral deveria “promover a 

elevação de nível dos ensinamentos e da competência pedagógica dos professôres e 

dos orientadores dos estabelecimentos de ensino agrícola91”. Os cursos de 

aperfeiçoamento foram organizados na modalidade de estágios, que poderiam ser 

realizados em estabelecimentos agrícolas ou no exterior, mediante a concessão de 

bolsas de estudos. 

As orientações legislativas para a educação rural, o ensino agrícola e a 

formação de professores estavam em consonância com o projeto de sociedade e os 

interesses dominantes de cada época. No período em que o Brasil propagou a 

ideologia ruralista, a intencionalidade foi promover: (i) a educação rural para a fixação 

e o trabalho na agricultura; (ii) o ensino agrícola com vistas a obter maior eficiência e 

racionalidade nos diferentes ramos do trabalho agrícola e, (iii) a formação de 

professores para acompanhar essas direções. Isto é, o professor seria o mediador 

responsável para promover a consciência agrícola; despertar o homem para a vida no 

meio rural; contribuir para a fixação; incentivar o abandono das práticas empíricas 

consideradas inadequadas e cooperar para a adoção dos processos técnicos e 

racionais na agricultura. 

A partir da década de 1950, a educação rural e a formação de professores 

assumem outra perspectiva que será historiadanarrada a seguir.  

 

 

1.3 – Educação, formação para a modernização 

 

Na década de 1950, no cenário internacional e nacional, ocorreu a propagação 

da modernização da agricultura que já estava em curso desde o II pós-guerra, 

preconizada pela introdução em larga escala de variedades modernas de alta 

produtividade. Esse processo foi conceituado como Revolução Verde. Para Porto-

Gonçalves (2004), 

 
90 Brasil, (1946b, s/p). 
91 Art. 72, inciso III, Brasil (1946b, s/p). 



 

70 
 

A Revolução Verde se desenvolveu procurando deslocar o sentido social e 
político das lutas contra a fome e a miséria, sobretudo após a Revolução 
Chinesa, Camponesa e Comunista, de 1949. Afinal, a grande marcha de 
camponeses lutando contra a fome brandindo bandeiras vermelhas deixara 
fortes marcas no imaginário. A revolução verde tentou, assim, despolitizar o 
debate da fome atribuindo-lhe um caráter estritamente técnico. O verde dessa 
revolução reflete o medo do perigo vermelho, como se dizia à época (p. 08). 

 

Ademais, a Revolução Verde foi arquitetada para intensificar a produção de 

alimentos e é composta por um pacote tecnológico, que segundo Pereira (2012), 

envolve “insumos químicos, sementes de laboratório, irrigação, mecanização, 

grandes extensões de terra” (p. 685). E estava associada a uma difusão tecnológica, 

a uma base ideológica de valorização do progresso e a um discurso de que a produção 

em larga escala em pouco tempo geraria grande quantidade de alimentos que 

contribuiriam para combater a fome no mundo. Os seus defensores “afirmavam que 

somente com a melhoria das técnicas de produção seria possível acabar com a 

escassez e a dependência de alimentos; consideravam-na, assim, como a solução 

para a crise de alimentos” (idem). Tal posicionamento procurava ressaltar apenas os 

aspectos positivos da adoção desse modelo de produção e não abordava os aspectos 

negativos, por exemplo, os impactos no meio ambiente e nas condições de vida dos 

sujeitos do campo.  

O Estado brasileiro com o objetivo de promover o desenvolvimentismo no país 

e a propagação da modernização na agricultura, no decorrer da década de 1950, 

continuou com os acordos bilaterais entre o Ministério da Agricultura e o governo 

norte-americano.  

No tocante à educação rural, com vistas a garantir a mão de obra qualificada 

para atender as demandas desse projeto modernizador, a parceria entre esses dois 

países colaborou para que os EUA ampliassem a sua atuação nessa modalidade 

educacional, ou seja, os norte-americanos além de colaborarem na oferta dos cursos 

profissionalizantes para os trabalhadores rurais passaram a contribuir com a 

qualificação dos técnicos, professores, agrônomos e demais profissionais que 

atuavam no meio rural.  

Nesse período, o governo brasileiro concedeu bolsas de estudos para os 

profissionais que atuavam no meio rural realizar cursos de capacitação nos EUA com 

os americanos que eram especialistas em desenvolver trabalhos com a comunidade 

rural. A formação era para qualificar a atuação dos brasileiros na propagação do 

desenvolvimentismo, modernização da agricultura e a execução dos métodos: 
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Organização de Comunidade92 (OC) e Desenvolvimento de Comunidade93 (DC) nas 

atividades educativas das missões rurais. O treinamento buscava conhecer e se 

apropriar das experiências de outros países, para depois replicá-la no Brasil. 

Nas palavras de Calazans et al. (1981) os programas de educação rural 

possuíam orientações impostas de cima que “chegam aos supostos “interessados” 

sem que lhes seja perguntando o que trazem em comum com a sua cultura, com suas 

expectativas políticas e econômicas” (p. 188). Para os autores, havia uma distância 

entre o que era trazido de fora e as necessidades das populações rurais. 

Para desenvolver as ações foram utilizadas várias metodologias de trabalho, 

entre elas, estava à realização de Missões Rurais voltadas para atingir as áreas mais 

remotas. No Brasil, a primeira Missão Rural94 tinha como objetivo: obter o maior 

número possível de elementos que permitissem indicar, no plano nacional, diretrizes 

técnicas de processos educativos e assistenciais visando à melhoria das condições 

de vida econômica e social da população do meio rural95. Essa experiência foi 

desenvolvida em caráter experimental no município de Itaperuna – RJ, Antes de iniciar 

os trabalhos, a equipe realizou durante três meses uma série de atividades 

preparatórias96.  

A experiência de Itaperuna serviu de base para estruturar a Campanha 

Nacional de Alfabetização Rural (CNER), lançada em 1952. Os trabalhos 

 
92 No entender de Souza (2010) a organização de comunidade originou nos Estados Unidos e foi 
implementado na América Latina a partir da década de 1940, a sua base de atuação consiste em 
desenvolver determinadas ações visando a organização e estruturação de grupos e serviços 
institucionais de bem-estar social. “A organização de comunidade se destaca enquanto prática através 
da organização de fichários centrais de obras assistenciais da comunidade, destinados à racionalização 
dos serviços sociais a serem prestados à população carente, e através de experiências isoladas de 
mobilização comunitária e organização de grupos destinados ao encaminhamento de soluções para 
alguns problemas comunitários. Estas experiências são patrocinadas, por instituições de iniciativa 
privada” (p. 44).  
93 Para Bravo (1983) por Desenvolvimento de Comunidade “devemos entender o trabalho técnico-
científico que se executa, objetivando levar à comunidade, através de seus membros, a ações 
cooperativas e orientadas ao bem-estar coletivo. Ressalta-se que o DC deve ter objetivo didático. Isto 
é, o técnico precisa conduzir o seu trabalho no sentido dos comunitários aprenderem a trabalhar 
cooperativamente. Portanto, o agente de DC não atua apenas em orientar os comunitários a intervir 
numa situação-social-problema, mas treiná-los em intervir nessa e em qualquer outra questão que os 
afete, como grupo social” (p.15).  
94 Realizada em 1950.  
95 Brasil, (1952). 
96 No diagnóstico foi delineada a realidade de Itaperuna. A equipe constatou que esse município 
apresentava características, como: solo fértil em recursos naturais; cultura de algodão feita por 
processos rotineiros; exploração agrícola feita em geral por condições precárias sem o uso de 
máquinas agrícolas; o regime de trabalho era agrícola, entre outras (BRASIL, 1952). Os detalhes do 
estudo demostram que a intenção estava além da realização de um trabalho educativo. Contudo, irei 
me ater somente aos desdobramentos dessa experiência na educação rural. 
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desenvolvidos por essa Campanha fizeram uso das missões rurais. As atividades 

eram divididas em três fases: diagnóstico da região, planejamento e atuação.  

A formação dos profissionais que atuavam nas missões rurais era realizada nos 

EUA, posteriormente, passou a ser ofertada no Brasil nos Centros de Educação de 

Base (CEB) e houve brasileiros que foram se qualificar no México pelo fato desse país 

possuir experiências nessa modalidade de trabalho. Para o desenvolvimento das 

ações das missões rurais foram criados os Centros Sociais de Comunidade (CSC). 

Nesse espaço, eram ofertados atividades educativas, casamentos, registros civis, 

arborização das ruas, hortas caseiras, entre outros97.  

A CNER atuou na educação formal e na educação informal. De acordo com 

Barreiro (2010) as atividades foram desenvolvidas nos, 

 
Diferentes locais e situações no cotidiano rural, como por exemplo, nas 
habitações, no lazer orientado, no esporte, na agricultura, nas orientações 
sobre saúde e higiene, nas reuniões ocorridas na venda e em diferentes 
momentos de convivência entre os habitantes do campo e os técnicos da 
CNER, sobretudo por meio dos trabalhos das professoras rurais na sala de 
aula e de fora dela. Adotando diferentes estratégias educacionais, a CNER 
buscou, pela via da educação influir nas relações interpessoais dos 
habitantes do campo e em suas formas de expressão cultural (p. 15-16). 

 

Os profissionais da CNER, no entender da autora, adentravam a intimidade da 

vida cotidiana da população rural para desenvolver um trabalho estruturado em 

diversas frentes de atuação, com o objetivo de provocar mudanças no modo de ser e 

viver, por exemplo: i) na alimentação – procuravam mudar os hábitos alimentares, pois 

consideravam que os alimentos consumidos eram de baixo valor nutritivo; ii) na 

produção – forneciam orientações para a adoção de práticas agrícolas racionais, em 

detrimento da forma de produzir, considerada arcaica e ineficiente; iii) em relação à 

terra – mediavam as tensões entre os trabalhadores e os proprietários de terras, 

negando a existência de conflitos pela posse da terra; iv) na habitação – procuravam 

ensinar técnicas sanitaristas para combater a falta de higiene, a transmissão de 

doenças, além disso, orientavam a aquisição de mobílias; v) no aspecto religioso – 

buscavam combater a vida espiritual presa à crendices e incentivavam a adoção de 

técnicas de experimentação e demonstração, associadas ao conhecimento científico; 

entre outros.  

 
97 Barreiro, (2010). 
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As atividades desenvolvidas pelos técnicos da CNER eram voltadas para 

descontruir o modo de ser da população rural que possuía as suas próprias formas de 

organização. Os sujeitos do campo98 ao lidarem com o trabalho na agricultura, 

historicamente, são detentores de um saber popular, de técnicas e conhecimentos 

passados de geração a geração. Em uma conversa com uma moradora do campo, a 

narrativa dela revelou o seguinte,  

 

― Desde quando eu nasci. Toda a vida eu sempre, como diz o outro, eu 
cortava o arroz, gajobava o arroz, junto com o meu pai e minhas irmãs. Com 
cinco anos eu já trabalhava na roça, andava, pequena, baixotinha, ajudava. 
Não dava conta de capinar, não dava conta de roçar, mas dava conta de 
juntar as gajobas de arroz e fazer os montes (CONVERSA, SOUZA, 
04/01/2019). 

  

O início da narrativa de Souza é permeado por uma linguagem que me é 

estranha e eu logo pergunto: “― Você fazia o quê”? No que ela prossegue: 

 

― Eu cortava o arroz, eu gajobava o arroz, eu batia o arroz, ninhava o arroz, 
punha no saco e na tuia. 
― O que é gajobar?  
― Eu vou por etapa. A gente plantava o arroz, limpava o arroz. Depois você 
vai lá e corta com o cutelo no chão. No outro dia, você vai lá e faz as pias, 
com o tamanho que você dá conta de carregar. A gente corta um pau tipo 
cipó e enfia embaixo da gajoba. E, vira ela e joga em cima do ombro, carrega 
e joga onde está a banca. A banca é feita de pau roliço, tipo uma mesa. Você 
pega, tira daquele feixe que você trouxe, poucas peças e bate para retirar o 
alimento que é o arroz. Aí, o arroz cai. No arroz cair, cai muitas folhas dele. 
Aí você tem que pegar uma vassoura de malva – uma planta nativa da terra 
e vai varrer e retirar. E, é muito trabalho para retirar o lixo de cima do arroz 
para moinhar. Aí você pega, retira todos os lixos, você põe num saco. Nessa 
época, a gente não deixava no saco, deixava na tuia de pau roliço. Outros 
faziam a tuia serrada, muitos pegavam motosserra. Outros tinham uma peça, 
tipo de um serrote e serrava as tábuas e fazia a tal tuia. Depois, a gente 
colocava o arroz lá dentro para passar um ano, dois anos. Essa tuia era cheia. 
O milho era quebrado feito o mesmo processo. Eu trabalhava desse jeito 
(CONVERSA, SOUZA, 04/01/2019). 

  

O trabalho na agricultura envolvia não somente um conhecimento, mas também 

uma linguagem própria dos sujeitos do campo. A palavra gajoba99, mencionada na 

conversa, cujo significado remete a: “feixe de caules cereais com seus cachos 

 
98 Aqui adoto o conceito de sujeitos do campo, por entender que, o conceito de população rural – tão 
comumente utilizado pelos autores que tratam da Educação Rural, é um termo singular e não 
representa os diversos segmentos de sujeitos que vivem no/do campo. 
99 Ao ouvi-la mencionar essa palavra, por eu não conhecer, logo perguntei o que era. Ela continuou a 
narrar o processo. Depois, como a minha curiosidade permaneceu, fui procurar nos dicionários da 
língua portuguesa e não encontrei.  
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ajuntados durante a colheita. Mais comumente usados para arroz100”, só foi 

encontrada no Dicionário Assimilativo Introspectivo (DAIO).  

O sistema de produzir e a relação dos sujeitos do campo com a colheita 

possuíam certas particularidades:   

 

― O meu pai plantava muito arroz e muito milho! Eu lembro que naquela 
época, o meu pai trocava no mercado aquele mantimento por outra coisa. 
Não tinha dessa de você chegar ao supermercado e comprar com 30 dias ou 
assinar uma promissora. Você trocava o seu mantimento pela aquela outra 
coisa que você queria. Antigamente, eu lembro muito bem: açúcar não vinha 
em pacote, açúcar vinha em fardo, inclusive, era fardo de pano, sacos de 
pano e a açúcar melava se não cuidasse. Então, é muito conhecimento que 
hoje em dia não existe mais. As pessoas não sabem o que é uma tuia, 
moinhar, gajobar. Ir lá e virar o milho de cabeça para baixo né.  
― Para quê?  
― Para não entrar água [...]. Dobrar o pé de milho tem uma ciência. Se você 
quebrar o milho, porque a cana do milho costuma ser rispe, conforme você 
quebrar, ela quebra por fora e você ainda tinha que fazer um cabrestinho e 
colocar aquela parte que quebrou com a espiga para baixo (CONVERSA, 
SOUZA, 04/01/2019). 

 

A autonomia e o conhecimento utilizados no plantio, na colheita e no 

armazenamento dos alimentos seguiam uma racionalidade diferente. A produção era 

baseada no saber dos sujeitos, envolvia os membros da família, era voltada para a 

subsistência e a troca de excedente. Ao rememorar essa experiência, os olhos de 

Souza brilhavam enquanto ela gesticulava com as mãos tentando demostrar como 

era realizado todo o processo da produção!    

As sementes utilizadas no plantio eram guardadas de uma colheita para outra:  

 

― A gente lidava com uma linha de produção em volta da casa que tinha 
vários produtos: [...] amendoim, mandioca, batata, horta, as hortaliças em 
geral, frutas, os animais. Então, a alimentação era outra [...]. A minha mãe 
guardava as sementes e tinha [...] a época de pôr as sementes na terra 
(CONVERSA, RIBEIRO DA COSTA, 21/11/2018).  

 

O sistema de produção dos sujeitos do campo envolvia uma diversidade de 

culturas. As sementes eram guardadas para o próximo plantio. Havia um domínio de 

todo o processo de trabalho na agricultura. Além disso, para preservar o solo eram 

utilizados adubos orgânicos101:  

  

 
100 Disponível em: https://www.webcid.com.br/dicionario/gajoba. 
101 Por exemplo, estercos e restos de vegetais.  
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― Nem uma folha que cai da árvore está caindo em função da própria árvore. 
Está caindo em função de outras árvores, de outros agentes [...], de outros 
vizinhos vegetais que estão se beneficiando daquela folha. A queda da folha 
provocou nesse ambiente se transformar em nova camada de anéis da 
própria árvore ou de outras na estrutura dessa árvore. Inclusive para jogar 
água para cima e consertar o ciclo a cada ano (CONVERSA, RIBEIRO DA 
COSTA, 21/11/2018). 

 

O modo de ser e viver dos sujeitos do campo, como apontam Calazans et al. 

(1981) era visto como um “atraso rural” expresso pela forma de lidarem com a 

agricultura, cuja produção era considerada de “tipo pré-capitalista”. A partir dessa falsa 

concepção do meio rural eram idealizadas falsas soluções. A começar pelos 

programas e projetos desenvolvidos nas áreas rurais. Os formuladores das ações 

visualizavam na educação rural um processo que transformaria “os conhecimentos do 

homem do campo a fim de habilitá-lo a enfrentar as exigências das novas tecnologias 

e inovações do setor agrícola” (p.164).  

Os autores supracitados, ao analisarem as ações educativas desenvolvidas 

naquele período, consideraram que o chamado “atraso rural” não poderia ser 

superado, se não fosse realizada a modificação das relações sociais, haja vista, que 

“a educação não tem o poder de mudar a estrutura agrária” (idem). Nesse aspecto, a 

transformação dos saberes e dos modos de ser dos sujeitos do campo estava 

presente na atuação dos professores e dos diversos especialistas que 

desempenhavam o papel de agentes da modernização do campo.  

Ao desenvolver as atividades educativas no âmbito da CNER, Barreiro (1989), 

afirma que, os técnicos buscaram atingir a vida cotidiana das populações rurais no 

sentido de construir o novo sujeito do campo. No entender da autora, por meio de uma 

educação modernizadora, os profissionais visavam a “passagem do saber “tradicional” 

para os modelos modernizados, segundo os valores e interesses dominantes na 

sociedade” (p. 12). 

Os “novos modos” de acordo com Barreiro (2010) estavam associados à 

intencionalidade de regenerar e disciplinar a população rural segundo os valores 

urbanos. Para a autora, a habitação era precária, construída de adobe, móveis 

rústicos e “os canecos e bacias usados como utensílios de cozinha são feitos a partir 

do aproveitamento de algum tipo de lata, colocando-se um cabo” (p. 110). 
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Segundo Barreiro (2010), os técnicos da CNER ao desenvolverem as ações 

educativas incentivavam os moradores do meio rural a se desfazerem da mobília – 

prateleira, o fogão a lenha, o bule de café com o coador de pano, que a imagem 07 

traz. Conforme a autora, a população era incentivada a construir uma casa com 

conforto, com fogão a gás, mobília nova, entre outros. Martins (1975) acrescenta que 

os agentes da modernização utilizavam diversas propagandas, exibiam aparelhos in 

loco, distribuíam folhetos coloridos e uma linguagem convincente, com o objetivo de 

fazer com que os sujeitos do campo vislumbrassem nas máquinas e nas técnicas 

modernas tanto a possibilidade de superação dos estereótipos de caipira, atrasado e 

ignorante, quanto o acesso ao progresso, comodidades do meio urbano e a ascensão 

social.   

Para expandir a atuação da CNER nas diversas regiões do país, em 1953, por 

meio da parceria entre o Brasil e os EUA foi criado o Escritório Técnico de Agricultura 

Imagem 07 – Mobília de uma casa no campo 

Fonte: Castro (2018). 
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Brasileiro – Americano102 (ETA). Esse escritório introduziu uma nova modalidade de 

cooperação voltada para a implantação de instituições de assistência técnica ao 

produtor rural.  

O ETA, de acordo com Mendonça (2007), tinha como objetivo “contribuir para 

o avanço econômico dos países subdesenvolvidos, mediante projetos específicos 

junto a áreas como Extensão e o Crédito Rural subsidiado” (p. 79). A autora ressalta 

ainda que as ações desenvolvidas por esse escritório eram “eminentemente 

assistencial e de cunho produtivista, voltadas não só para a qualificação da mão-de-

obra, mas para seu treinamento e organização em “comunidades rurais”, aptas a 

consumirem tecnologia norte-americana”. (p. 79-80). 

Para desenvolver o Extensionismo Rural em todo o território nacional, no ano 

de 1955, o Ministério da Agricultura, por meio da Lei nº 2613103 criou o Serviço Social 

Rural (SSR) – uma Fundação que tinha a finalidade de: (i) prestar serviços sociais 

visando à melhoria das condições de vida da população104; (ii) promover a 

aprendizagem e o aperfeiçoamento das técnicas de trabalho; (iii) fomentar a economia 

das pequenas propriedades e atividades domésticas; (iv) incentivar a criação de 

comunidades, cooperativas ou associações rurais; (v) realizar inquéritos e estudos 

para conhecimento e divulgação das necessidades sociais e econômicas do homem 

do campo e, (vi) fornecer semestralmente ao Serviço de Estatística da Previdência e 

Trabalho relações estatísticas a respeito da remuneração paga aos trabalhadores do 

campo105. 

A legislação determinou que o SSR era um órgão colegiado administrado por: 

(i) conselho nacional composto por um presidente106, representantes do Estado107 e 

da Classe Rural108; (ii) conselhos estaduais109 dotados de autonomia para adequar os 

planos de trabalho às especificidades locais e (iii) junta municipal. Isso significou que 

 
102 Um órgão binacional, sustentado com recursos do Programa Ponto IV e resultado de novo acordo 
entre os governos norte-americano e brasileiro. O ETA estava vinculado ao Escritório Estrangeiro 
Americano e o Ministério da Agricultura do Brasil. 
103 De 23 de setembro de 1955.  
104 Principalmente nas áreas de alimentação, vestuário, habitação, saúde, educação e assistência 
sanitária. 
105 Brasil (1955). 
106 Escolhido pelo Presidente da República a partir de uma lista tríplice apresentada pela Confederação 
Rural Brasileira.  
107 Os conselheiros pertenceriam aos seguintes Ministérios: da Agricultura; do Trabalho, Indústria e 
Comércio; da Educação e Cultura e do Ministério da Saúde. 
108 Eleitos em assembleia geral da Confederação Rural Brasileira 
109 Que seguia praticamente mesma ordem de composição do conselho nacional. A diferença era que 
o presidente do conselho estadual era escolhido pelo conselho nacional. 
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essa Fundação desenvolvia serviços para os sujeitos do campo sem contar com a 

participação deles, sem ouvir as suas necessidades e aspirações. Era o Estado e a 

Classe Rural a partir dos seus interesses que definiam a formação que seria ofertada.  

Ao desenvolver as ações, o SSR deveria promover o incentivo à atividade 

produtora e ao empreendedorismo que valorizasse o ruralista e a sua fixação na terra. 

No entender de Mendonça (2007) as atividades executadas eram “uma educação 

enquanto instrumento de maximizar a produtividade do trabalhador rural” (p. 104). 

Os programas de extensão rural, para Martins (1975), eram resultados de 

diagnósticos que associavam a ignorância e o analfabetismo do homem rural à baixa 

produtividade, vista como um empecilho ao desenvolvimento do campo. Nesse 

aspecto, a tônica desses programas era promover e incentivar a modernização,  

 

Compreendida como modificação da cultura material das populações rurais, 
pelo abandono de práticas rotineiras e de instrumentos “arcaicos” e pela 
adoção de práticas “modernas” como a curva de nível, a vacinação preventiva 
do rebanho, o combate às pragas, a utilização de maquinaria de tração 
mecânica, os fertilizantes, herbicidas, etc. (p. 26). 

 

Para o autor, a modernização do campo estava associada à modernização das 

“mentalidades” da população rural. A máquina, o adubo, o inseticida, o espaçamento 

racional, a semente selecionada eram o símbolo da modernidade. Assim, as equipes, 

geralmente compostas por: professores, agentes de crédito agrícola, assistentes 

sociais, agrônomos, comunicadores, entre outros, no desenvolvimento das ações de 

extensão rural atuavam com o objetivo de convencerem e incentivarem a população 

rural a aderir a esse projeto modernizador.   

No decorrer da década de 1950, a CNER, as Missões Rurais e os programas e 

as instituições de extensão rural e de assistência técnica, se espalharam por várias 

regiões do Brasil. As atividades ao serem desenvolvidas contavam com a participação 

e o apoio do poder público das três esferas: federal, estadual e municipal, bem como, 

de agências internacionais, iniciativas privadas, principalmente das Igrejas Católicas 

que atuavam por meio das Dioceses. As ações tentavam disseminar a convicção de 

que estava “na educação de base, a esperança da melhoria das condições de vida 

econômica e dos níveis culturais das nossas populações campesinas110”. 

 
110 Brasil, (1952, p. 12-13). 
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Para o desenvolvimento das atividades da CNER, os locais eram escolhidos 

com base em critérios. Entre eles, destacavam-se dois, a saber, (i) localidade com 

maior concentração de pequenas propriedades, pois consideravam que essa 

característica contribuiria para facilitar a proliferação do ensino e os resultados dos 

trabalhos desenvolvidos se espalhariam pela vizinhança com maior facilidade e, (ii) 

regiões do Brasil onde existiam conflitos por terra.  

De acordo com Barreiro (2010), apesar de o segundo critério ser adotado na 

execução das ações não se discutia claramente a questão agrária, as relações sociais 

e as disputas por terras. A autora111 ao analisar uma das revistas da CNER que 

discorria sobre o trabalho da missão rural em Jequié-Ipiaú, no povoado de Tesourinha 

no Estado da Bahia (BA) em 1955, relatou a seguinte situação que ocorreu durante a 

realização de uma atividade, 

 

Os moradores denunciaram a existência de um grande proprietário que não 
lhes permitia o uso da terra e nem estava disposto a aforá-las. Após 
discussão, a missão rural concluiu “[...] que um dos presentes deveria ir se 
entender com o proprietário, examinando as possibilidades de uma 
conciliação dos interesses” (BARREIRO, 2010, p. 53). 

 

No desenvolvimento dessa ação apesar de aparecer interesses antagônicos 

em relação à terra, a indicação foi para promover a harmonização e a conciliação entre 

os trabalhadores e o dono da terra. Segundo a autora, apesar de se esquivar em 

relação à existência dos conflitos e representar, maiormente, os objetivos do Estado 

e dos donos do poder, os trabalhos realizados pela CNER eram taxados em certas 

ocasiões por fazendeiros e sujeitos do campo, como trabalho de comunista, o que 

gerava certa rejeição por parte deles. Para combater tais argumentos e impedir que 

os boatos se espalhassem e inviabilizasse a continuidade das atividades, a equipe 

tinha o hábito de apresentar os exemplares das revistas produzidas pela Campanha, 

para que os envolvidos pudessem visualizar e constatar que o serviço era realmente 

do governo.  

A CNER, por meio dos Centros de Treinamentos de Professores e Auxiliares 

Rurais ofertava formação para os professores rurais, pois considerava que existiam 

profissionais desprovidos de habilitação, muitos professores leigos e/ou com formação 

 
111 Barreiro (2010) dedicou-se ao estudo da educação rural e em particular aos produtos gerados pela 
CNER, como por exemplo, as revistas da campanha, periódicos onde eram relatados com detalhes 
todos os trabalhos realizados.   
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inadequada para atuar no meio rural, haja vista, que eram egressos de escolas 

normais urbanas. 

Para Barreiro112 (2013), além de promover cursos de treinamento para os 

professores, a Campanha também desenvolvia atividades e formação para quem 

desejasse lecionar nas escolas rurais. Os cursos eram: (i) pautados nos princípios da 

educação de base; (ii) funcionavam em regime de internato; (iii) de curta duração113; 

(iv) com conteúdo interligado aos objetivos da CNER de promover a mudança e a 

modernização no campo; (v) estruturados por unidades temáticas e, (vi) possuíam 

disciplinas do ensino regular e programas de formação moral e cívica, higiene e 

enfermagem, culinária, entre outros. 

Ao analisar um curso que foi ofertado em Colatina no Espírito Santo, Barreiro 

(2013) afirma que ele possuía componentes curriculares que orientavam a formação 

do professor rural para atuar em todos os aspectos da vida da população rural. 

Abarcava, inclusive, a forma como a população deveria se portar ao sentar-se à mesa, 

os tipos de alimentos para consumo, o modo de diversão, a obediência moral e cívica, 

a defesa da propriedade privada, entre outros114.  

Os cursos de formação visavam habilitar os professores e os técnicos rurais, 

para uma atuação voltada, para abarcar todos os sentidos da vida cotidiana no campo. 

Esses profissionais deveriam aprender “virtudes”, para depois contribuir para que os 

sujeitos do campo adquirissem e adotassem novos hábitos e modernas práticas na 

agricultura.  

Para Calazans et al. (1981) os agentes no desenvolvimento das ações 

exerciam o papel de transmissão da ideologia dominante. Para os autores, os 

profissionais, frequentemente, também estavam dominados pela mesma ideologia 

que transmitiam, haja vista, que a formação técnica a qual eram submetidos tinha o 

objetivo de alcançar os mesmos efeitos, isto é, promover a adaptação dos sujeitos ao 

sistema capitalista.  

 
112 Barreiro (2013) analisa esses cursos com base nas Revistas da CNER. A autora afirma que “as 
preocupações com a formação das professoras rurais estiveram presentes em todas as publicações 
da Campanha” (p. 654).  
113 A CNER considerava que os professores não deveriam se ausentar por longo tempo para não 
perderem o vínculo com as suas comunidades. 
114 A autora afirma que no Programa de História e Educação Cívica estava previsto a discussão de 
conteúdos como: a constituição política do Estado; necessidade de leis e governo; significado da Pátria, 
Bandeira e Hino Nacional; organização política e administrativa do Brasil; dever do voto e, outras 
temáticas. 
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Os programas de educação rural não formal e a própria educação rural formal, 

apesar de todos os seus condicionantes e ambiguidades, possibilitaram aos sujeitos 

do campo o acesso ao processo de escolarização, 

    

― O meu pai fez a primeira série. A minha mãe fez até a terceira série. A 
minha mãe é muito desenvolvida. Ela faz qualquer negócio! Ela faz conta, 
tudo de cabeça, ela não sabe nem lidar com a calculadora, mas de cabeça 
ela sabe resolver tudo. Eles mexem com feira, a vida deles, eles passaram 
mexendo com feira. É ela que negocia, toma conta dessas coisas tudo! 
(CONVERSA, GARCIA, 22/01/2019). 

  

Os pais de Garcia tiveram pouco acesso à escolarização. O pai fez a primeira 

série e a mãe foi um pouco adiante e cursou até a terceira série. Esses sujeitos do 

campo, mesmo com pouca escolaridade enfrentam a lida cotidiana segundo Freire 

(1992) com os “saberes da experiência feito” (p. 59), se valendo das astúcias e 

táticas115 para labutar nas diversas instâncias da vida cotidiana, tocar o negócio e 

“resolver tudo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As ações de educação rural promovidas pelos agentes da modernização eram 

refratárias aos conhecimentos, saberes populares e, principalmente, a lida cotidiana 

 
115 Certeau (1998). 

Imagem 08 – Sujeito do campo na lida cotidiana 

Fonte: Castro (2012). 
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retratada na imagem 08. No desenvolvimento das atividades e práticas educativas o 

objetivo era promover a adoção de conhecimento técnico-racional voltado para 

alcançar alta produtividade agrícola, bem como, hábitos, equipamentos e costumes 

considerados modernos. 

Em relação à formação de professores, no município de Goiás, os sujeitos do 

campo – com os quais conversei no decorrer da pesquisa, ao rememorarem os seus 

processos educativos e formativos, trazem à tona a figura da professora. E, ao 

acessarem as suas memórias, comparece a profissional com pouca habilitação 

profissional.  

Até o presente momento, a discussão girou em torno da forma como o Estado 

implementou o modelo de educação rural, as orientações normativas, as instituições 

parceiras, as ações educativas, os rebatimentos na formação dos professores, dos 

profissionais para o meio rural e no cotidiano dos sujeitos do campo.  

Na contramão desse modelo educacional, no próximo capítulo será 

historiadonarrado o germinar de outro projeto de educação construído com os sujeitos 

do campo, bem como, as tentativas dos setores conservadores em ofertar uma 

educação que atenda aos seus interesses.   
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CAPÍTULO II – A educação para os sujeitos do campo na segunda 

metade do século XX 

 

 

 Nessa parte do trabalho serão historiadonarrados os projetos de educação com 

e para os sujeitos do campo. No primeiro momento é tecido o germinar de um projeto 

de educação que se opõem a toda a discussão que tenho feito até agora e se propõe 

a construir com os sujeitos, um modelo educacional, a partir das suas realidades, 

histórias de vida, culturas, conhecimentos, saberes e lutas. Ao lançar um olhar 

retrospectivo do nascedouro desse processo no município de Goiás, trago a atuação 

de Dom Tomás Balduíno que desenvolveu um trabalho religiosoeducativo com o “povo 

oprimido” nessa localidade. 

 O texto traz a retomada da perspectiva conservadora na educação, momento 

em que, a ditadura militar assume por meio de um golpe, a direção do país e passa a 

direcionar a educação rural e a qualificação dos sujeitos do campo para atender as 

demandas da Revolução Verde, 

 

Quando eu morrer 
Cansado de guerra 
Morro de bem  
Com a minha terra:  
Cana, caqui 
Inhame, abóbora  
Onde só vento se semeava outrora  
Amplidão nação, sertão sem fim  
Ó Manuel, Miguilim 
Vamos embora  
(Chico Buarque – Assentamento) 

 

 Os sujeitos e os movimentos sociais do campo, mesmo no período da ditadura, 

se reorganizam e engendram uma série de lutas pela terra e por uma educação 

orgânica vinculada aos seus interesses e a transformação societária. 

 

 

 2.1 – O germinar de uma educação com os povos oprimidos 

 

O projeto de educação para o meio rural ao longo do tempo foi implementado 

pelo Estado com a participação de várias agências, fundações, igrejas, instituições, 
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iniciativa privada, entre outros. Nesse aspecto, projetos, programas, campanhas e 

atividades educativas no âmbito da educação formal e informal foram desenvolvidos 

para promover a alfabetização, escolarização e a formação dos sujeitos do campo. 

Entre as instituições que se ocuparam em ofertar atividades educacionais para 

esses sujeitos, encontra-se a Igreja Católica. O envolvimento dessa instituição 

religiosa ocorreu, principalmente por meio das Dioceses. Entre as experiências 

desenvolvidas, ganhou evidência à atuação do episcopado brasileiro na região 

nordeste do Brasil, com destaque para Natal e Aracaju. Nessas localidades, na 

década de 1950, foi realizado um trabalho de educação de base e educação de jovens 

e adultos por meio dos chamados programas radiofônicos. Tais atividades foram 

significativas, de forma que, em 1961, na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 

– (CNBB), o episcopado decidiu criar o Movimento de Educação de Base (MEB).  

A ideia de criação do MEB foi respaldada pelo Estado brasileiro. Nesse sentido, 

o Presidente da República Jânio Quadros, oficializou uma parceria com a CNBB, pois 

considerou necessário ofertar para as populações rurais elementos gerais de 

educação, bem como, a oportunidade de levar a educação de base às populações 

das áreas subdesenvolvidas, utilizando a experiência e os resultados das Escolas 

Radiofônicas. Para isso, o Presidente promulgou o Decreto nº 50.370116, que 

regulamentou o Programa de Educação de Base, criado para ser executado por meio 

das Escolas Radiofônicas, nas áreas subdesenvolvidas do Norte, do Nordeste e do 

Centro-Oeste do país.  

A parceria entre o Estado e a CNBB para a execução do Programa envolveu o 

convênio com os Ministérios da Educação e Cultura, Agricultura, Saúde, Viação e 

Obras Públicas, bem como, a cooperação de órgãos colaboradores como a 

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, o Serviço Social Rural, a 

Comissão do Vale do São Francisco e a Superintendência da Valorização da 

Amazônia. Após ser oficializado, o MEB estendeu a sua área de atuação, passando a 

desenvolver trabalhos nas diversas regiões do Brasil. Ao ser realizado no meio rural 

utilizava, majoritariamente, as emissoras católicas e as escolas radiofônicas117. 

Para Rodrigues (2008) na década de 1960, o MEB foi um movimento de 

educação popular com forte atuação no Estado de Goiás. Nesse período, o MEB-GO 

 
116 De 21 de março de 1961, Brasil (1961a). 
117 Fávero (2004) realiza um estudo detalhado da atuação do MEB.  
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direcionou a sua ação educativa para atender os adultos analfabetos e o trabalhar 

rural, haja vista, que os índices de analfabetismo no Estado giravam em torno de 65%, 

a evasão escolar no ensino fundamental era de 69% e 70% dos professores eram 

leigos, 

   

No Movimento atuavam representantes do clero e leigos advindos da 
militância da Igreja Católica – principalmente da JUC –, por meio de aulas 
radiofônicas transmitidas pela Rádio Difusora de Goiânia. O rádio exercia um 
fascínio em Goiás, nos anos 1960, e teve um papel social relevante no 
processo educativo dos camponeses do Estado, sendo um instrumento 
recriado pela equipe do MEB-GO, incluindo, entre outros recursos 
metodológicos, desde peças de teatro, músicas, crônicas, mensagens, 
avisos, recados, convites, até a animação popular, com cantorias das Folias 
de Santos Reis advindas de vários municípios etc. (p. 17-18). 

 

Além da criação do MEB, o início da década de 1960 foi um período no Brasil, 

que possibilitou o surgimento e o envolvimento de vários movimentos voltados para a 

educação, tais como: os Movimentos de Cultura Popular (MCPs), os Centros 

Populares de Cultura (CPCs) e o Movimento Estudantil118. Esses movimentos 

utilizavam no desenvolvimento das atividades educativas a prática de educação 

popular, 

 

A educação popular é popular porque se realiza com as camadas populares 
visando a contribuir para a concretização dos interesses sociais destas 
camadas. Assim sendo, a atribuição da educação popular dentro do processo 
social tem como referência fundamental119 os interesses das camadas 
populares. A educação popular é educação no sentido de que sua atribuição 
social hoje diz respeito à apropriação, pelas camadas populares, de um 
saber-instrumento (COSTA, 1977, p. 05).   

 

A autora acrescenta que a educação popular considera o saber não na 

perspectiva do saber socialmente estabelecido e hierarquizado como símbolo de 

prestígio social. Ao contrário, a educação popular parte “do saber enquanto sabedoria 

elaborada a partir da vivência e reflexão dos acontecimentos sociais” (idem). Ademais, 

o saber-instrumento é aquele que contribui para que as camadas populares fortaleçam 

a sua participação na formulação e encaminhamento de propostas para a 

transformação de suas condições sociais.       

 
118 Representado pela União Nacional dos Estudantes (UNE) e outras entidades regionais e locais de 
estudantes. 
119 Grifos da autora. 
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Nesse aspecto, de acordo com Bezerra (1980), os diversos movimentos 

educativos do período 1959-1964 desenvolveram várias práticas de educação 

popular, voltadas para que as camadas populares realizassem o exercício da 

cidadania, assumisse no cenário sócio-político o papel de resistência ao imperialismo 

e de pressão para a mudança das condições sociais existentes, criticando a realidade 

em que viviam e propondo a transformação social.  Segundo a autora, as novas 

práticas educativas eram diferentes das práticas educativas do modelo de educação 

desenvolvido anteriormente que preconizava a afirmação de um padrão de 

funcionamento da sociedade, por meio da cooperação dos diversos setores da 

sociedade buscando a anulação das tensões sociais em nome do bem comum,  

 

Num a função seria disciplinar o preenchimento do papel social das camadas 
populares no interior do modelo de sociedade mantido pelas elites; noutro, a 
função seria convocar, mobilizar, dinamizar o movimento popular para: por 
um lado, aliar-se aos interesses (implícitos ou explícitos) da fração ameaçada 
da burguesia; e, por outro lado, aliar-se à luta pela apropriação da parcela de 
poder que o momento conjuntural oferecia como oportunidade a 
determinadas frações da classe média (p. 27). 

 

As práticas de educação popular desenvolvidas no interior dos movimentos 

educativos voltavam-se para os interesses, necessidades e aspirações do povo. As 

escolas radiofônicas do MEB, por exemplo, buscavam utilizar uma linguagem e um 

conteúdo ligados à vivência sociocultural dos educandos. Ademais, procurou inverter 

a lógica das propostas educacionais desenvolvidas até então, que buscavam por meio 

da educação difundir os interesses e as ideologias do Estado brasileiro, elites 

dominantes e agências internacionais, negando as necessidades dos trabalhadores e 

camuflando os conflitos existentes no campo.  

Brandão (2013), ao refletir acerca do movimento de educação popular e de 

cultura popular da década de 1960, afirma que nesse período aconteceu a inversão 

de “uma educação para o povo em direção a uma educação que o povo cria, ao 

transitar de baixo para cima e de dentro para fora, de um sujeito econômico reprodutor 

da riqueza do capital a um sujeito político criador da sociedade de vida em que vive” 

(p. 13). 

Nesse aspecto, as práticas educativas das campanhas de alfabetização e dos 

movimentos de educação popular estavam fundamentadas em princípios 

pedagógicos que consideravam o saber popular, o conhecimento popular, a realidade 

concreta e os interesses dos educandos. As escolas radiofônicas do MEB, por 
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exemplo, buscavam utilizar uma linguagem e um conteúdo ligados à vivência 

sociocultural dos educandos. 

O principal intelectual brasileiro que contribuiu para promover outro olhar para 

a educação e orientou o desenvolvimento de outra prática educativa nesse período, 

foi Paulo Freire.  

 

 

 

 

Imagem 09 – Paulo Freire e Educação Popular 

Fonte: Boletim informativo da Diocese de Juazeiro, nº 79, 1983.   
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Brandão e Fagundes (2016) consideram que Paulo Freire, ao criar em 1961 

aquilo que inicialmente ficou conhecido como Método120 de Alfabetização e 

posteriormente foi considerado uma Filosofia de Educação, contribuiu para pensar e 

repensar a realização de cursos de alfabetização. Para os autores: 

 

Uma educação que, usando termos caros a Paulo Freire, vá além de ensinar 
pessoas a apenas lerem e repetirem palavras, as coensinem a lerem 
criticamente o seu mundo. Para tornar educandos populares sujeitos críticos 
e criativos, por meio de uma prática de crescente reflexão conscientizada e 
conscientizadora, o papel do educador "erudito" e "comprometido" consiste 
em assessorar homens e mulheres das classes populares na tarefa de ajudar 
- de dentro para fora e de baixo para cima - a se tornarem capazes de serem 
os construtores de uma nova cultura popular, a partir de novas práticas 
coletivas. (p. 96). 

 

A Filosofia de Educação de Paulo Freire foi desenvolvida em uma perspectiva 

transformadora e libertadora, ancoradas em um processo de ensinoaprendizagem de 

uma alfabetização diferenciada, não mais baseada em decodificação, mas na leitura 

do mundo, de palavras geradoras oriundas da realidade vivida e da lida cotidiana, 

construídas em uma relação dialógica entre educadores e educandos em um espaço 

que a sala de aula deu lugar ao círculo de cultura. No entender de Paulo Freire, o 

professor no processo de ensinoaprendizagem, não deve ser um agente transmissor 

de conhecimentos, mas um educador que assessora os educandos a aprender a ler 

e escrever a partir das suas realidades.  

Em relação à política de educação, em 1961, o Estado por meio da Lei n°. 

4.024121 sancionou a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). 

Essa legislação foi inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade 

humana e alçou a educação ao patamar de direito de todos, podendo ser “dada no lar 

e na escola”. Ao permitir que a educação pudesse ser ministrada no âmbito doméstico, 

contribuiu para legitimar uma das modalidades da educação rural que tinha como 

prática ser ofertada pelos fazendeiros.  

 
120 No documentário “Encontro com Paulo Freire” da TV Unicamp disponível no youtube, Paulo Freire 
ao narrar a sua história profissional afirma que a sua atuação em 1946 como diretor do departamento 
de educação e cultura do Serviço Social da Indústria (SESI) em Pernambuco, uma entidade que ele 
considerou como da classe dominante, mas que contribuiu para que ele radicalizasse a sua prática de 
educação popular (apesar de naquele período ainda não ser chamada assim). Posteriormente, no 
Movimento de Cultura Popular de Recife e no Serviço de Extensão da Universidade de Recife 
contribuíram para que ele pudesse experimentar práticas de alfabetização. E toda essa experiência 
acumulada ao longo dos trabalhados desenvolvidos ficou conhecida em 1961 como alguns chamam 
de Método de Alfabetização Paulo Freire (algo que não lhe agrada muito) ou Teoria de Paulo Freire.    
121 De 20 de dezembro de 1961, Brasil (1961b). 
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A LDB/1961, apesar de não dizer especificamente a respeito da educação 

voltada para o meio rural, as disposições gerais recomendam que os poderes públicos 

respaldassem “serviços e entidades, que mantenham na zona rural escolas ou centros 

de educação, capazes de favorecer a adaptação do homem ao meio e o estímulo de 

vocações e atividades profissionais122”. A orientação legislativa não preconizou a 

fixação do homem ao campo, mas propôs promover a sua adaptação, contudo, sem 

perder de vista o viés de uma formação para o trabalho. 

Os avanços significativos para os sujeitos do campo ocorreram não somente 

no aspecto educacional, mas também na organização política. Nessa direção, em 

1962, o Decreto do Conselho de Ministros nº 1.878-A123, aprovou o regulamento da 

Superintendência de Política Agrária – (SUPRA), com a finalidade de: efetivar a 

formulação da política agrária no país; promover programas de reforma agrária 

associados à assistência técnica financeira, educacional e social ao homem do 

campo; desapropriar terras para o interesse social; incentivar a organização de 

agricultores sem terra, pequenos e médios proprietários, sindicatos de trabalhadores 

rurais, bem como, cooperativas de produção e de consumo nos núcleos agrícolas, 

entre outros.  

As lutas dos sujeitos do campo são históricas e em muitos casos sangrentas, 

com o assassinato e o extermínio principalmente das lideranças. O seu marco inicial 

ultrapassa a definição de uma temporalidade, historicamente as lutas e as 

mobilizações coletivas sempre existiram, porém no Brasil não contavam com um 

aparato legal que legitimasse a sua organização. 

Nesse aspecto, a partir do Decreto nº 1.878-A/1962, o Estado brasileiro 

sinalizou a construção da política agrária, a realização da reforma agrária e legitimou 

a organização dos trabalhadores rurais em associações e sindicatos. O que 

corroborou para regularizar legalmente as atuações das organizações e dos 

movimentos sociais rurais, dos sindicatos de trabalhadores rurais no Brasil e das Ligas 

Camponesas que segundo Julião (1962, p. 13) “são um tipo de organização do 

campesinato que data de muitos séculos”. O autor menciona que na Alemanha, por 

exemplo, desde os séculos XV e XVI as Ligas Camponesas já se faziam presentes. 

Essa forma de organização eclodiu no Brasil,  

 
122 Brasil (1961b, s/p.) 
123 De 21 de dezembro de 1962, Brasil, (1962).  
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Em 1955 surge a “Sociedade Agrícola e Pecuária dos Plantadores de 
Pernambuco”, mais tarde chamada de “Liga Camponesa da Galileia”. Essa 
iniciativa coube aos próprios camponeses do “Engenho da Galileia” município 
de Vitória de Santo Antão, não muito longe do Recife [...]. Sendo uma 
sociedade civil beneficente, de auxílio-mútuo, seu objetivo era fundar uma 
escola primária e formar um fundo para adquirir caixõezinhos de madeira 
destinados às crianças que, naquela região, morrem em proporção 
assustadora (p. 24). 

 

No entender de Julião (1962) constavam ainda no estatuto de fundação da Liga 

Camponesa da Galileia outros objetivos, como aquisição de sementes, inseticidas, 

instrumentos agrícolas, obtenção de auxílio governamental e assistência técnica. 

Posteriormente, as ligas se espalharam por diversas regiões do Brasil.  

No Estado de Goiás, de acordo com Dourado (2014) aconteceu uma luta 

importante dos sujeitos do campo que foi nomeada de: A Revolta de Trombas e 

Formoso – um movimento de luta e resistência armada, liderada por José Porfírio124, 

 

O movimento de Trombas e Formoso teve como cenário a região de Goiás 
denominada Médio-Norte. Na época, esse espaço geográfico brasileiro era 
pouco habitado, até a construção da rodovia Transbrasiliana, em 1948, 
período em que as terras sofreram imensa valorização, passando a ser alvo 
dos latifundiários locais. Em muitos relatos, a região foi descrita como uma 
terra sem dono (p. 103). 

 

Em meados da década de 1950 e no início da década de 1960, os 

trabalhadores rurais começaram um movimento de ocupação das terras que eram 

consideradas devolutas. Contudo, com a ditadura militar de 1964, o movimento foi 

desmantelado, as lideranças e os membros foram perseguidos, presos, torturados e 

mortos.   

Por meio das diversas lutas engendradas, os sujeitos do campo das diversas 

regiões do Brasil, conseguiram uma conquista importante em 1963, com a Lei 4214125 

que instituiu o Estatuto do Trabalhador Rural. Essa legislação126 contribuiu para 

legitimar a mobilização política, bem como, colaborou para a organização sindical127,  

 
124 De acordo com Dourado (2014, p. 104) “Porfírio, mediante sua força representativa dentro do âmbito 
político camponês, se tornou o principal alvo da perseguição militar na região. Fugiu, sendo preso em 
1972, na Fazenda Riachão, no município de Angelical, no Maranhão. Foi condenado a seis meses de 
prisão, sendo solto em 07 de junho de 1973. Nesse dia José Porfírio teria comprado uma passagem 
para Goiânia – estava preso em Brasília - tendo sido deixado na rodoviária por sua advogada. Nunca 
mais foi visto e é considerado, hoje, desaparecido político”. 
125 De 02 de março de 1963, Brasil (1963). 
126 Foram 183 artigos que versaram a respeito de um aparato jurídico que instituiu direitos para os 
trabalhadores e trabalhadoras do campo. 
127 A regularização da sindicalização dos trabalhadores rurais contribuiu para a criação da 
Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG) em 1964. 
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proteção social, educacional, trabalhista, previdenciária e a saúde dos trabalhadores 

rurais e dos pequenos proprietários rurais. Ademais, o Estatuto regulamentou a 

obrigatoriedade da carteira profissional, o repouso semanal remunerado, as férias, a 

indenização pela rescisão do contrato de trabalho, a estabilidade após 10 anos de 

serviço, benefícios de ordem social e educativa, entre outros.   

Nos anos iniciais da década de 1960, as práticas de educação popular eram 

desenvolvidas intensamente. Nesse aspecto, de acordo com Germano (1997) “em 

dezembro de 1962, um grupo de estudantes, a maioria universitários, realizou o 

levantamento do universo vocabular da população de Angicos preparando o terreno 

para a experiência que viria a seguir” (p. 389).  

O autor acrescenta que no ano de 1963, na pequena cidade de Angicos, 

localizada no Rio Grande do Norte, Paulo Freire e a sua equipe colocaram em prática 

a sua filosofia de educação. O trabalho desenvolvido ficou conhecido como a 

Experiência de Angicos e tinha como objetivo fazer com que em 40 horas, os 

participantes aprendessem a ler, escrever e se politizar nesse curto espaço de tempo. 

“O que estava colocado como prioridade era o desenvolvimento de uma educação 

para a cidadania, para a organização da cultura, para a participação de enormes 

contingentes populacionais” (p. 390). A Experiência de Angicos resultou na 

alfabetização e politização de 300 trabalhadores rurais.  

A ousadia de Paulo Freire e da sua equipe despertou, segundo Germano 

(1997), a curiosidade de várias lideranças, especialistas em educação, jornalistas do 

Brasil e de outros países que foram assistir o desenvolvimento do trabalho, inclusive 

o Presidente da República João Goulart e o governador do Rio Grande do Norte 

Aluízio Alves compareceram no encerramento das atividades. Os resultados das 

experiências desenvolvidas alcançaram tanto sucesso que Paulo Freire foi convidado 

pelo Mistério da Educação para desenvolver um Plano Nacional de Alfabetização, cuja 

meta consistia em alfabetizar 100 mil pessoas. 

As concepções, princípios e finalidades da educação popular nos anos iniciais 

da década de 1960, promoveram um deslocamento na condução do processo 

educativo. As práticas educativas voltadas para o meio rural passaram a incorporar 

os interesses dos sujeitos do campo, não no sentido individual, mas no coletivo. As 

terminologias ‘homem rural’, ‘população rural’ foi dando lugar aos conceitos coletivos 
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como: camponeses128, povos oprimidos, camadas populares, classes subalternas, 

grupos populares, entre outros.  

Na década de 1960, na América Latina e no Brasil diversos segmentos 

institucionais desenvolveram trabalhos educativos com as camadas populares da 

cidade e do campo. Nesse período, a Igreja Católica ao atuar com os povos oprimidos, 

ancorava a sua atuação com os referenciais da educação popular e da teologia da 

libertação. Para Borges (2013), a teologia da libertação começou a ser gestada a partir 

do Concílio Vaticano II (1962-1965) e atingiu o seu auge na Conferência Episcopal 

Latino Americana de Medellín em 1968. O autor acrescenta que, 

 

A teologia da libertação parte do pressuposto que, se a Igreja não se colocar 
do lado dos oprimidos, e o Evangelho que anuncia não for capaz de 
transformar a situação de injustiça social, subdesenvolvimento, dependência 
e opressão que vivem os povos deste Continente, formar-se-à mais uma 
ideologia. Essa será apenas uma mera racionalização teológica e uma fé 
distante da vida. A situação de dependência e outras questões já enunciadas 
acerca dos povos latino-americanos clamam por libertação (p. 59).    

  

Para o autor, o trabalho realizado na perspectiva da teologia da libertação 

contribuiu para a conscientização a respeito da necessidade de um processo de 

libertação da exploração e dependência norte-americana em que se encontrava o 

país, bem como dos privilégios das oligarquias que ocupavam e o poder e das 

desigualdades sociais, econômica e política em que viviam os povos oprimidos. “A 

teologia nesta ótica visa à libertação comprometida em a abolição de injustiça, na qual 

vivem tantos oprimidos, e a construção de uma nova sociedade” (idem).  

O golpe militar engendrado no Brasil em abril de 1964, interrompeu a realização 

dos trabalhos dos movimentos de educação popular. Paulo Freire e inúmeros 

intelectuais, militantes dos movimentos populares, os bispos, padres, freiras, entre 

outros, foram afastados de suas atividades, aposentados compulsoriamente, presos 

e/ou exilados no exterior, torturados, incontáveis desaparecidos e/ou assassinados. 

Os movimentos, organizações, sindicatos dos trabalhadores rurais foram extintos, as 

suas atuações retornaram ao patamar de clandestinidade. Os direitos políticos foram 

cassados, parlamentares depostos e o congresso fechado. 

 Os trabalhadores do campo não aceitaram passivamente o golpe, vários 

conflitos foram deflagrados na década de 1960 no meio rural. Por exemplo, o filme 

 
128 De acordo com Julião (1962). 
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“Araguaia”, dirigido por Dagmar Talga129, retrata a história de um movimento rural 

armado – conhecido como “Guerrilha do Araguaia”, formado em 1966 no sul do Pará 

e ocupou a dimensão territorial entre o Araguaia e o Xingu envolvendo os Estados de 

Goiás, Maranhão e o Pará.  

O movimento lutou em prol da revolução brasileira e contra a repressão imposta 

pelos militares. No filme José Genoíno Guimarães Neto (ex-guerrilheiro e político) ao 

falar a respeito do movimento afirma que ele e “muitos companheiros que lutaram na 

guerrilha urbana e rural somos filhos de uma era, de uma geração que a revolução 

era uma possibilidade, tanto por fatores internacionais como fatores nacionais”. 

As forças armadas foram utilizadas para restabelecerem a “ordem” e livrar “o 

país dos trapos vermelhos que ameaçaram sufocá-lo130”. Em 1975 o movimento foi 

dissolvido pelos militares que massacraram os chamados “guerrilheiros”. Os dados 

apontados no filme indicam que entre indígenas e camponeses houve 300 

desaparecidos, cerca de 2.500 sujeitos sofreram humilhações, prisões e torturas. 

Vários guerrilheiros foram executados e os seus restos mortais jamais encontrados.  

Para Gagnebin (2015) a política de memória implementada pelo governo 

brasileiro, principalmente em relação ao período da ditadura militar (1964-1985), é 

uma política que utiliza de estratégias diversas para promover o esquecimento. Nesse 

aspecto, a reflexão da autora contribui para compreender o porquê dos arquivos da 

ditadura mesmo com a constituição da Comissão Nacional da Verdade131 (CNV) ainda 

permanecerem silenciosos e até secretos “mesmo que reconheçam oficialmente a 

morte dos desaparecidos, não acarretam nem a devolução dos restos mortais, nem a 

pesquisa a respeito das circunstâncias de sua morte” (p. 05). 

Enquanto a ditadura se alastrava no país, Paulo Freire trabalhou e aprofundou 

os seus estudos no exterior. Ao ser exilado foi primeiro para o Chile, onde escreveu o 

livro Pedagogia do Oprimido em 1968. Depois foi para os Estados Unidos onde 

trabalhou na Universidade Harvard nos Estados Unidos. Posteriormente, foi para 

Genebra, na Suíça, onde foi membro do Conselho Mundial de Igrejas (CMI). Esse 

cargo lhe possibilitou ampliar sua prática em países da Ásia, Oceania, América e 

países de língua portuguesa na África como Cabo Verde, Angola, São Tomé e 

Príncipe, Moçambique e Guiné Bissau. Paulo Freire visitou e morou em vários países 

 
129 Filme lançado no Brasil em 2016. 
130 Trechos de uma fala que apareceu no filme entre 3min15s e 3min18s.   
131 Criada em 2011. 
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do mundo afora. Durante o período do exílio ele colocou no papel e em diversos livros 

e trabalhos a fundamentação teórica da prática que ele vinha vivendo há muito tempo 

no Brasil132. Ademais, quando retornou ao Brasil contribuiu com a atuação de diversas 

Dioceses brasileiras.    

No Brasil a ala progressista da Igreja Católica133 adepta da Teologia da 

Libertação conseguiu burlar a repressão imposta pelo regime autoritárioditatorial que 

vigorava no país e desenvolveu atividades religiosaseducativas com o povo oprimido, 

 

Essa vertente – pedagógica popular da libertação – se utiliza enormemente 
das contribuições do pedagogo brasileiro Paulo Freire (Pedagogia do 
Oprimido e Educação como Prática da Liberdade) para fazer com que o 
próprio povo descubra os caminhos de sua libertação, valorizando a cultura 
popular e a força histórica dos pobres. Especialmente é aplicada na 
catequese e na pastoral popular (BOFF e BOFF, 1985, p. 34). 

 

A Igreja Católica ao desenvolver a atuação com os povos oprimidos contou com 

o aporte da Filosofia de Educação de Paulo Freire e da produção teórica da Teologia 

da Libertação. Nesse aspecto, a leitura do evangelho e da palavra de Deus foi 

associada à leitura do mundo e da realidade concreta dos sujeitos, 

 

Compadre Francisco 
Compadre Francisco, como vais de glória? 
E a comadre Clara e a irmandade toda?  
Nós, aqui na Terra, vamos mal vivendo,  
Que a cobiça é grande e o amor pequeno.  
O amor divino é mui pouco amado  
E é flor de uma noite o amor humano.  
Metade do mundo definha de fome 
E a outra metade de medo da morte. 
A sábia loucura do santo Evangelho 
Tem poucos alunos que a levem a sério.  
Senhora Pobreza, perfeita alegria,  
Andam mais nos livros que nas nossas vidas.  
Há muitos caminhos, que levam a Roma;  
Belém e o Calvário saíram da rota.  
Nossa Madre Igreja melhorou de modo 
Mas tem muita cúria e carisma pouco.  
Frades e conventos criaram vergonha,  
Mas é mais no jeito que por vida nova. 
Muitos tecnocratas e poucos poetas.  
Muitos doutrinários e menos poetas.  
Muitos doutrinários e menos profetas.  
Armas e aparelhos trustes e escritórios,  

 
132 Informações retiradas do documentário “Encontro com Paulo Freire”. 
133 É importante ressaltar que a Igreja Católica não era constituída por um todo harmônico. Ou seja, no 
seu interior havia divergências ideológicas, por um lado, estavam os progressistas adeptos da teologia 
da libertação. Por outro lado, estavam os conservadores vigilantes da ortodoxia e contrários a qualquer 
tipo de engajamento político do clero. 
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Planejam a história, manejam os povos.  
A mãe natureza chora, poluída no ar e nas águas, nos céus e nas minas.  
Pássaros e flores morrem de amargura,  
E os lobos do espanto ganharam as ruas.  
Murchou o estandarte da antiga arrogância.  
São de ódio e lucro as nossas cruzadas.  
Sucedem-se as guerras e os tratados sobram;  
Sangue por petróleo os impérios trocam.  
O mundo é tão velho que, para ser novo,  
Compadre Francisco, só fazendo outro…  
Quando Jesus Cristo e Nossa Senhora  
Venham dar um jeito nesta terra nossa,  
Compadre Francisco, tu faz uma força,  
E a comadre Clara e a irmandade toda... 
(Pedro Casaldáliga) 

 

Em plena ditadura, em 1967, Dom Tomás Balduíno134 assumiu a Diocese, do 

então chamado – Goiás Velho135. A sua chegada foi um divisor de águas nesse 

município. Isso porque, historicamente essa localidade foi uma região de latifúndio e 

de dominação da elite representada por “famílias tradicionais”, como os Caiados e os 

Berquós. Famílias que ao longo do tempo foram se apropriando das terras dos 

pequenos proprietários, dos agricultores e/ou daqueles que eram analfabetos. Para 

isso utilizavam de diferentes práticas:  

 

― O Berquó quando morria um, ele ia prestar homenagem à viúva. Ele 
oferecia trabalho de advogado para fazer inventário e tudo e tal. Ai, ele 
pegava ficava enrolando e ficava com a terra. Foi o que aconteceu aqui, o 
Berquó pai tinha 400 alqueires, mas ele tinha escritura de 50 alqueires, o 
resto não tinha escritura (CONVERSA, COSTA, 09/11/2018).  

 

Dom Tomás, mesmo enfrentando resistências nas terras vilaboenses por parte 

dos setores conservadores, tanto da igreja, quanto da sociedade, não se intimidou e 

colocou a igreja a favor dos pobres e da transformação social. Em 1972, na condição 

de Bispo diocesano esteve à frente da criação do Conselho Indigenista Missionário 

(CIMI),   

 

 
134 Nasceu em 31 de dezembro de 1922. Quando adolescente foi para o seminário, depois para o 
noviciado em Uberaba. Posteriormente, estudou filosofia em São Paulo. Teologia na França, período 
em que sofreu influência dos precursores do Concílio Vaticano II. Foi ordenado padre na França e, ao 
voltar ao Brasil, depois de certo tempo de lecionar nas faculdades de Filosofia, o seu provincial o 
designou para uma missão indigenista. Na década de 1960, foi procurado pelos lavradores que 
estavam sendo pressionados pelos proprietários da terra no Estado do Pará. Depois trabalhou com os 
povos indígenas, onde teve contato com o povo Xikrin, do Alto do Itacaiúnas, momento em aprendeu a 
língua convivendo com eles. Ver: http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/516656-90-anos-de-
transformacao-na-igreja-entrevista-especial-com-dom-tomas-balduino. Acesso em: 10 mar. 2020. 
135 Atual Cidade de Goiás. 

http://www.ihu.unisinos.br/noticias/510893-indios-querem-que-belo-monte-cumpra-condicoes-para-amenizar-efeitos-negativos-da-usina
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O CIMI surgiu como opção pelos pobres, mas considerando os pobres como 
sujeitos, autores e destinatários de sua própria caminhada, como 
protagonistas de sua própria luta. Quer dizer, mudou, naquele tempo, 
completamente a postura da Igreja com relação aos povos indígenas e com 
relação aos camponeses. As experiências que se tinham eram de criar 
organizações, confrarias de operários, trabalhadores rurais ligados 
religiosamente à Igreja. Na posição da Comissão Pastoral da Terra136, que 
nasceu em 1975, houve uma revolução Copernicana, assim como houve no 
Universo Indígena Pastoral Indigenista de respeitar a condição de sujeito dos 
trabalhadores rurais e não objeto de nossa ação caritativa (BALDUÍNO, 2013, 
s/p). 

 

Dom Tomás ao direcionar a sua atuação com os povos oprimidos, desenvolveu 

atividades religiosaseducativas com eles, procurando compreender as demandas e 

as necessidades deles. No tocante aos diversos segmentos de trabalhadores, 

principalmente aqueles oriundos ou expulsos do meio rural, a necessidade primordial 

que se colocava era a conquista da terra para viver, morar, trabalhar e produzir.  

Nesse aspecto, diversas ações foram engendradas. Os conflitos no campo, a 

concentração de terra, os problemas sociais e a reforma agrária passaram a ocupar a 

ordem das reuniões. A ministração da palavra de Deus estava associada a uma 

linguagem que permitia aos sujeitos a relação com o cotidiano, aspirações e sonhos:  

 

― Quando surgiu essa história de Reforma Agrária nas reuniões com Dom 
Tomás, com a liderança da igreja, a gente viu através da palavra de Deus que 
é uma coisa dada por Deus à repartição da terra. Sabe que a terra Deus deu 
pra todo mundo? Deus não deixou escritura pra ninguém, você mora e 
trabalha e dali você tira o seu sustento. Aí a gente foi estudando, a gente 
estudava a bíblia, estudava as conversas de cada pessoa e aí a gente chegou 
até esse ponto. Eu dava aula de catequese não adiantava nada eu falar uma 
coisa e viver outra coisa. Eu pensava assim: ‘tem tanta gente precisando de 
um pedaço de terra e eu também’ (CONVERSA, COSTA, 09/11/2018). 

 

A terra prometida já não era para além da vida, poderia ser conquistada por 

meio da Reforma Agrária, bem como, pela ocupação das fazendas dos grandes 

latifundiários que mantinham em seus domínios terras que não cumpriam a sua função 

social.  

A atuação de Dom Tomás e as atividades desenvolvidas pela Diocese de Goiás 

e a Comissão Pastoral da Terra (CPT) foram fundamentais para despertar a 

consciência crítica dos sujeitos, que outrora, haviam sido expulsos do campo, 

possuíam o sonho de ter uma terra ou que trabalhavam nas fazendas sem ter acesso 

aos direitos trabalhistas: 

 
136 Grifos do autor. 
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― É uma história longa. O meu pai veio de Minas Gerais para Ceres [uma 
cidade do Estado de Goiás]. Lá em Minas ele já morava com o pessoal da 
Moreira [...]. Então, o meu vô era funcionário deles e aí vieram pra Goiás e o 
meu pai veio. Em Ceres conheceu a minha mãe, casou com a minha mãe e 
foi pra a fazenda deles. [...]. E, aí de lá foi pra Campestre de Goiás, ficou 
morando lá mais de dois anos [...]. E de lá, vieram pra fazenda deles aqui no 
município de Goiás. Era uma fazenda de 100 alqueires. O meu pai tomava 
conta dessa fazenda. O meu pai morava com o pai e aqui veio morar com o 
filho do Moreira. E, fizeram uma combinação [...]. Era em 1984. Não tinha 
nem asfalto. O meu pai chegou lá e falou: ‘nós vamos embora pra lá, eles 
querem que a gente muda daqui pra lá, e eu já estou acostumado a conviver 
com o senhor Moreira’. [...]. E aí eles fizeram a mudança, arrumaram uma 
carreta e veio. Quando chegou, a minha mãe chorou três dias, porque ela não 
gostou do lugar. Era só mato, não tinha energia, a casa era muito velha [...]. 
Depois ela acostumou. O filho dele combinou com o meu pai de pagar um 
salário como renda, o leite, essas coisas. Quando chegou o mês de pagar aí 
ele não pagou nenhum mês. Não pagou e foi ficando, foi ficando... E o meu 
pai mais a minha mãe foi trabalhando [...]. Ai eles lutaram pela sobrevivência. 
O homem não cumpriu com o trato, não pagava [...]. Se ele visse que o meu 
pai tinha vendido alguma coisa, feito alguma feira, ele ia lá e pegava o 
dinheiro emprestado, falava: ‘daqui a pouco eu volto’. Ficava dois, três meses 
sem voltar. A gente ficava até sem as coisas dentro de casa. Era desse jeito 
a realidade com ele. [...]. Ele considerava o meu pai como da família [...]. Os 
dois foram trabalhando, foram adquirindo as coisas, nós também crescemos, 
foi todo mundo trabalhando. E quando passaram os tempos, estava com 25 
anos nessa fazenda, nessas condições. Nessa casa velha, não tinha nem 
banheiro e nem energia [...]. A gente foi crescendo. A gente colocou energia 
porque um rapaz cedeu e o meu pai pagou por ela. E algumas coisas na casa 
a gente reformou e deu uma arrumada lá. E, depois que passou 25 anos o 
homem chegou lá. Ele tinha 100 alqueires, mas já tinha vendido uma parte, 
estava só com 37 alqueires. Ele falou pra o meu pai que era pra procurar um 
lugar para mudar que ele precisava vender o resto pra acabar de formar os 
filhos dele. E, aí eu já estava grande, o meu irmão também. A gente pegou e 
foi procurar os direitos desse tempo todo, sem carteira assinada, sem nada 
[...]. Eu e o meu irmão nós saímos pra todas as coisas, tudo, para os cursos. 
Nessa época, que a gente estava lá fazendo um curso de jurista popular na 
Diocese, vinha um advogado muito bom, explicando sobre as Leis do campo, 
essas coisas. Eu perguntava tudo. [...]. Eu passei a participar da CPT [...]. E 
aí o meu pai [...] entrou na justiça. E ganhou três alqueires como uso campeão 
[...]. É onde eles vivem até hoje (CONVERSA, GARCIA, 22/01/2019). 

 

Os trabalhadores rurais que por longo tempo habitavam nas terras do 

fazendeiro não mais aceitaram serem expulsos. Apoiados pela Diocese de Goiás e a 

CPT foram atrás dos seus direitos e conquistaram a terra. Além dos cursos acerca 

dos direitos trabalhistas, Dom Tomás também promovia reuniões para discutir a 

Reforma Agrária:   

 

― A gente fazia reunião com Dom Tomás na Diocese. E aí as coisas foi 
caminhando. E aí surgiu à Reforma Agrária nas conversas. E aí todo mundo 
queria saber o que era Reforma Agrária. Eu entrei mais, porque, toda vida eu 
queria ter uma terra. [...]. E aí eu convidei [o meu marido]. Ai eu falei: “Dom 
Tomás está convidando o povo pra participar, fazer a Reforma Agrária. A 
gente tem que conversar, por onde começar, falar o quê que faz”. Ai ele 
[falou]: “ah eu não sei não”. Eu participando da igreja teria que levar duas 
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pessoas. “Vocês convidam o vizinho, o marido”. Ai eu pensava: “gente eu 
tenho que começar em casa né. Porque, não adianta nada eu buscar lá fora, 
aquilo que eu preciso fazer aqui em casa. Eu não estou vivendo a palavra de 
Deus”. [...]. E aí eu falei: [para o meu marido] “vamo”. Ele não gostava de 
participar de nada, implicava comigo porque eu ia nas reuniões da Diocese. 
Ele é católico, mas ele não gostava. Mas eu ia assim mesmo. Eu sabia que 
era coisa boa. Cada pessoa tem um dom. Aí eu convenci ele durante uma 
semana, falando todo dia no ouvido. E aí quando foi no domingo, começava 
oito horas da manhã, ai convidei mais outra pessoa, não me lembro quem 
era. E aí convidei várias, porque podia ir todo mundo. Convidei várias, no 
mínimo duas. Só sei que foi várias pessoas. Uma era ele. Foi participou 
bonitinho o dia inteiro, escutou, deu as ideias dele. E ele tem ideias boas, 
também falou. E aí começou, ele pegou gosto pela coisa. Saiu de lá com outra 
mente, já pensando diferente, que ele podia ajudar as pessoas a ter uma terra 
(RODA DE CONVERSA, COSTA, 09/11/2018).    

 

O trabalho realizado nas reuniões por Dom Tomás137 e sua equipe contribuiu 

para que os trabalhadores se organizassem e ocupassem as terras que não cumpriam 

a sua função social no município de Goiás. De acordo com Pessoa (1997) “a marca 

mais determinante do seu mandato viria a ser do ponto de vista metodológico, ou seja, 

a realização das assembleias diocesanas incluindo os leigos” (p. 105). O espaço físico 

da Diocese para além das atividades religiosas foi cedido para os encontros e as 

discussões dos anseios, lutas, direitos, sonhos, formação educacional e política dos 

povos oprimidos.  

De acordo com Rancière (2018) as figuras da história servem para dizer que 

determinados acontecimentos existiram. As “imagens bastam como prova” (p. 14) 

para colocá-los na ordem da memória e da história. O autor acrescenta ainda que “no 

tempo da pintura histórica, pintava-se a imagem dos grandes e suas ações” (p. 18). 

Os humildes e o homem infame, até poderiam estar na tela, mas apareciam no 

anonimato.  

O trabalho realizado por Dom Tomás na Igreja de Goiás contribuiu até para 

romper com essa lógica e para colocar os povos oprimidos e humildes na condição 

de ocuparem “as figuras da história” de um local onde historicamente só os grandes 

se faziam presentes.     

 

 

 
137 É importante ressaltar que Dom Tomás não estava sozinho nas lutas engendradas pelos 
trabalhadores do campo e da cidade. Nesse processo, várias instituições tiveram atuações 
significativas em Goiás e na Região do Vale do Rio Vermelho, como por exemplo, o Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais, Organização Não Governamental (ONG) como o Instituto Brasil Central 
(IBRACE), entre outros.  



 

99 
 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A imagem 10 retrata os cinco murais das paredes de uma das principais igrejas 

da cidade de Goiás – a Catedral de Sant’Ana, localizada no centro histórico. As obras 

são de autoria do missionário e artista espanhol Cerezo Barredo e foram 

encomendadas por Dom Tomás em 1997. Os murais relacionam uma passagem 

bíblica com os povos oprimidos, representados, por exemplo, pelos mártires como 

Sebastião Rosa da Paz, Tarcísio Satíl e Nativo da Natividade – assassinados na 

defesa dos oprimidos, dos indígenas, dos negros e dos trabalhadores. O quinto mural 

constituiu um símbolo de resistência e memória das lutas engendradas pelos povos 

oprimidos.  

Fonte: Castro, 2020. 

 

Imagem 10 – Murais Catedral de Sant’Ana 
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Na imagem 11 é possível ver que a missão da igreja é estar “a serviço do reino 

de Deus”. Um Deus, representado na figura do Cristo que está de braços abertos para 

atender as lutas dos sujeitos em busca de saúde para todos, educar para a 

fraternidade e da terra prometida. Em 2018, os cinco murais foram tombados pelo 

Estado, com isso a memória dos povos oprimidos foi preservada no altar da Catedral 

de Sant’Ana na Cidade de Goiás e alçadas ao patamar de patrimônio histórico cultural 

da humanidade.  

O trabalho desenvolvido por Dom Tomás contribuiu para a luta pela Reforma 

Agrária. Esse Bispo fez parte da história pessoal de muitos assentados: 

 

― Eu tenho uma história, a qual eu confio nela. Eu acredito que a minha 
história, que eu estudei a bíblia, que eu li, convivi, com Dom Tomás Balduíno 
[...]. E essa luta pela Reforma agrária valeu e está valendo porque tem tanta 
gente assentada. Depois de nós quanto assentamento têm por aí né! 
(CONVERSA, COSTA, 09/11/2018).    

  

Fonte: Castro, 2020.  

Imagem 11 – Quinto mural Catedral de Sant’Ana 
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Dom Tomás colaborou para conduzir o processo de organização dos diversos 

segmentos de trabalhadores e sujeitos. O seu trabalho foi voltado para a 

conscientização, conquista dos direitos humanos e a transformação da sociedade. A 

atuação desse Bispo com os povos oprimidos, principalmente com os trabalhadores 

urbanos e rurais e os indígenas constituiu um capítulo importante na trajetória da 

educação para esses sujeitos. Ao alcançarem a conquista da terra, uma das lutas 

seguintes foi garantir a educação para os seus filhos. Toda essa trajetória ficou 

marcada na vida de cada um que teve a oportunidade de conviver com esse Bispo. 

Ele esteve à frente da Diocese até 1998, e no dia 02 de maio de 2014 como diz Pedro 

Tierra em seu poema “calou-se uma voz dos oprimidos”, 

 

Calou-se a voz de Tomás Balduíno,  
nessa noite de 2 de maio.  
Uma voz que nunca quis ser sozinha, 
sabia, desde os anos de chumbo:  
uma voz solitária não suspende a manhã.  
Quis ser uma voz entre vozes,  
ergueu sua voz dentro do vasto coro dos oprimidos:  
os índios, os posseiros, os lavradores,  
os retirantes da seca e da cerca  
e os que se levantam contra elas,  
as mulheres, os negros, os migrantes, os peregrinos 
para forçar claridades, para ensinar amanhecer. 
Tomás é palavra.  
A palavra que banha como bálsamo.  
A palavra que fustiga.  
Incendeia.  
A palavra que perdoa 
mas aponta – sempre – o caminho da Justiça.  
E o que somos na vida?  
Somos os ossos das palavras 
que povoam o caminho de pedra ou flores  
que sangram os pés dos nossos filhos.  
Tomás é sertão.  
O sertão e suas armadilhas.  
O sertão e suas infinitas contradições.  
Tomás é sertão onde se dobram os ventos de Goiás e Minas,  
onde nascem águas  
nessa infinita geografia  
que alimenta nossas esperanças.  
Calou-se a voz de Tomás Balduíno.  
Permanecerá sua palavra.  
Tomás é sertão:  
gesto de fé nessa gente que não se dobra. 

 

As sementes lançadas por Dom Tomás, os seus apoiadores e os parceiros 

germinaram e resultaram em diferentes frutos, contribuíram para que o município de 

Goiás, outrora conhecido como um lugar de latifúndio fosse palco de criação em 1986 
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do primeiro assentamento do Estado – conhecido como Mosquito. E ao longo do 

tempo se tornasse em uma região com o maior número de assentamentos do Estado 

de Goiás. E como diz Freitas Costa (conversa, 11/10/2019) “não existe a conquista da 

terra, sem a conquista da escola”. Ou seja, a luta da terra está intrinsecamente 

interligada com a educação construída e pensada com os sujeitos do campo.  

 

 

2.2 – A retomada da perspectiva conservadora na educação: “jogar capim na 

roça e fechar as escolas” 

 

No Brasil, a partir de 1964, o projeto de educação construído com os povos 

oprimidos e a partir das suas demandas sofreu severas repressões por parte da 

ditadura militar. Enquanto reprimia os movimentos educacionais populares, a 

“autocracia burguesa138” enquadrava a política de educação aos seus moldes.  

Para Netto (2011) a autocracia burguesa realizou uma mudança qualitativa e 

estrutural no trato da educação. No entender do autor, em 1964 a ditadura buscou 

erradicar as experiências democráticas que estavam sendo desenvolvidas no país. E, 

a partir de 1968 realizou uma intervenção voltada para “modelar por meio da política 

educacional, o sistema institucional de ensino conforme as exigências imediatas e 

estratégicas do projeto “modernizador”” (p. 54). 

A filosofia da educação dos governos ditatoriais no Brasil foi implementada por 

uma série de reformas educacionais. A começar pelo ensino superior em 1968. Nesse 

aspecto, a Lei 5.540139 fixou as normas para a organização do ensino superior e a sua 

articulação com a escola média. O objetivo dessa modalidade de ensino, de acordo 

com essa Lei era a pesquisa, o desenvolvimento das ciências, letras e artes e a 

formação de profissionais de nível universitário. Além disso, ele poderia ser ministrado 

em universidades e estabelecimentos isolados, organizados como instituições de 

direito público ou privado.  

No mesmo ano de publicação dessa legislação foi emitido o Ato Institucional 

Número Cinco140 (AI-5), um dos atos institucionais mais repressivos e duros do regime 

 
138 Termo utilizado por Netto (2011) ao referir à ditadura no Brasil. 
139 De 28 de novembro, Brasil, (1968). 
140 De 13 de dezembro de 1968.  
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militar141. Ao mesmo tempo em que a ditadura reorganizou o funcionamento do ensino 

superior, por meio do AI-5, reprimiu os movimentos populares democráticos da 

educação, principalmente o movimento estudantil. Ademais, aposentou 

compulsoriamente diversos professores universitários, prendeu, torturou, exilou e 

assassinou diversos educadores, padres, trabalhadores rurais, estudantes, 

jornalistas, sindicalistas, militantes, entre tantos outros, que estão relacionados no 

“Dossiê dos mortos e desaparecidos políticos a partir de 1964142”.         

Para dar prosseguimento à organização do sistema educacional nos moldes da 

ditadura, em 1971, foi homologada a Lei nº 5.692143 que estabeleceu as Diretrizes 

para o ensino de 1º e 2º graus com o objetivo geral de “proporcionar ao educando a 

formação necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades como elemento de 

auto-realização, qualificação para o trabalho e preparo para o exercício consciente da 

cidadania144”. Essa legislação regulamentou a educação como dever da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos territórios, dos municípios, das empresas, da família 

e da comunidade em geral.  

No tocante a oferta da educação por parte das empresas comerciais, industriais 

ou agrícolas145, a Lei definiu que elas deveriam obrigatoriamente oferecer o ensino de 

1º grau gratuito para os empregados e para os seus filhos com idade entre sete e 

quatorze anos. Caso não conseguissem cumprir com essa obrigação, deveriam 

conceder uma contribuição em forma de salário-educação. A indicação legislativa foi 

para que, as empresas e os proprietários rurais, mantivessem escolas gratuitas nas 

suas propriedades. Os que não possuíssem escolas deveriam obrigatoriamente 

facilitar sem prejuízo para os trabalhadores à frequência em uma instituição escolar.  

Ademais, as empresas que tivessem empregados residentes em suas terras, 

bem como, as entidades particulares que recebessem subvenções ou auxílios do 

poder público, deveriam ofertar o ensino supletivo ou promover cursos e outras 

 
141 O AI-5 vigorou até 1978. 
142 Publicado em 1995 pela Companhia Editora de Pernambuco. 
143 De 11 de agosto de 1971. 
144 Brasil (1971, s/p) 
145 A Lei nº 5.692 reforçou aquilo que já vinha sendo legitimado no Brasil desde a promulgação da 
Constituição de 1946, momento em que no Art. 166 a educação foi alçada a direito de todos, podendo 
ser dada no lar e na escola e as empresas que tenham mais de 100 trabalhadores eram obrigadas a 
fornecer o ensino primário para os servidores e os seus filhos (BRASIL, 1946). A mesma 
obrigatoriedade foi reforçada no Artigo 170 da Constituição de 1967, isto é: “as empresas comerciais, 
industriais e agrícolas são obrigadas a manter, pela forma que a lei estabelecer, o ensino primário 
gratuito de seus empregados e dos filhos destes” (BRASIL, 1967 s/p). 
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atividades com finalidade educativo-cultural, instalando postos de rádio ou televisão 

com programas educativos para os adolescentes e os adultos.  

Em relação à educação para o meio rural, a Lei permitiu que os 

estabelecimentos escolares dessas localidades pudessem ofertar o ensino de 1º e 2º 

graus organizados em períodos letivos, com previsão de férias nas épocas do plantio 

e da colheita de safras, conforme planos aprovados pelas autoridades de ensino146.  

A responsabilidade na oferta da educação entre o poder púbico, as iniciativas 

privadas, a comunidade, a família e os empregadores contribuiu para que, 

principalmente a educação para o meio rural fosse ofertada de forma precária. No 

município de Goiás, por exemplo, muitos fazendeiros tinham a prática de construir 

“escolas” nas suas propriedades, as quais Moreira (2018), considera como 

“escolinhas de favores”. Ou seja, “escolas multisseriadas desestruturadas, tais 

escolas eram vistas como dádivas, favores prestados à classe camponesa” (p. 153).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
146 Brasil, (1971). 

Fonte: Arquivos da SME de Goiás. 

Imagem 12 – Escola Rural do Município de Goiás 
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A imagem 12 consta nos arquivos da Secretaria Municipal de Educação (SME) 

do município de Goiás e retrata a sala de aula de uma das escolas municipais 

localizadas no meio rural. É notória a precariedade das “unidades escolares” que 

estavam em “funcionamento” nas fazendas do município.  

Nas conversas com os sujeitos que vivenciaram a realidade dessas escolas, as 

narrativas são marcadas por rememorações que desvelam o cotidiano escolar: 

 

― Era um cômodo. Dentro desse cômodo tinha ali trinta cadeiras, vinte e 
cinco alunos, o quadro, o giz, uma areazinha na frente pequena. O lanche a 
própria professora fazia em casa. Quando tinha o lanche, eram aqueles 
lanches enlatados, [...]. Ela fazia em casa, cedo, e trazia junto com ela. E, ali 
a gente lanchava o lanche que tinha. Limpava um espaço lá no campinho. Os 
meninos e as meninas jogavam queimada no mesmo espaço. O banheiro era 
uma privada, daquela que chamava privada. Nem era banheiro. Era essa a 
estrutura da escola. Ali eu fiz da primeira à quarta série. A escola era assim 
[...]. O terreno era cedido pela [...] dona da terra. Ela foi e cedeu um espaço 
lá. E, aí por sorte os pais dos alunos cercaram e a prefeitura construiu a 
escola lá. E, aí tinha essa escola lá. Quando precisava limpar esse espaço, 
os pais dos alunos iam e faziam um mutirão e limpava o espaço da escola 
(CONVERSA, GARCIA, 22/01/2019). 

 

As escolas construídas nas terras dos fazendeiros, contavam com a 

disponibilidade de recursos públicos. Na própria Lei nº 5.692 de 1971 houve a previsão 

de financiamento para as responsáveis em promover a educação147. No caso do 

município de Goiás, onde as escolas localizadas no meio rural eram construídas em 

sua maioria por fazendeiros ou algum político influente, os recursos financeiros, em 

algumas situações eram utilizados da seguinte maneira:  

 

― Eu estudei numa escola multisseriada até o 4º ano, nem completei. Saí um 
pouco antes.  Tive um problema com uma professora lá sobre a alimentação 
escolar. Ela começou a desviar a merenda escolar e levar para a roça para o 
pessoal que trabalhava lá. O meu pai trabalhava com o marido dela e 
percebeu que era o lanche da escola e questionou, veio na secretaria e 
denunciou. E, ai ela ficou com raiva e teve todo aquele processo e eu acabei 
saindo da escola antes que terminasse o ano. Ela era nora de um senhor da 
região, que não era fazendeiro, politicamente ele tinha influência achou ruim 
e chamou a atenção do meu pai [...] (CONVERSA, MOREIRA, 30/11/2018).   

      

Em relação aos recursos não havia um acompanhamento por parte do poder 

público para saber como ele era utilizado e para acompanhar a realidade das escolas 

rurais e quando havia a denúncia de desvios, não era bem visto pelos envolvidos na 

oferta da educação rural.  

 
147 União, Estados, Distrito Federal, Territórios, Municípios, empresas, família e a comunidade em geral. 
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A Lei nº 5.692 de 1971 também abordou a formação de professores. A respeito 

dessa temática, foi decretado no Art. 29 que a formação de professores e especialistas 

para o ensino de 1º e 2º graus deveria ser realizada em níveis elevados 

progressivamente, ajustadas às diferenças culturais de cada região do país e com a 

orientação que atendesse aos objetivos específicos de cada grau, às características 

das disciplinas, áreas de estudo ou atividades e às fases de desenvolvimento dos 

educandos.  

A exigência de formação mínima para o exercício do magistério foi definida 

nessa legislação da seguinte forma: para o ensino de 1º grau (da 1ª à 4ª séries) – 

habilitação específica de 2º grau; para o ensino de 1º grau, (da 1ª à 8ª séries) – 

habilitação específica de grau superior148 e em todo o ensino de 1º e 2º graus – 

habilitação específica obtida em curso superior de graduação correspondente a 

Licenciatura Plena149. 

Entre o indicativo da legislação e a habilitação das professoras que lecionavam 

em uma escola do meio rural do município de Goiás, a realidade era a seguinte:  

 

― Eu comecei a estudar foi na escola do campo. Naquela época a gente 
falava multisseriada, que era da primeira à quarta série. Todo mundo 
estudava no grupo [...]. Eu entrei na escola com sete anos [...]. Eu fui começar 
a ser alfabetizada com sete anos. E, a professora nem a quarta série tinha. A 
professora era uma só para todos os alunos. Ela tinha só a quarta série e 
dava aula de primeira à quarta série. Ela fazia cursos, mas era muito pouco. 
E, eu não fui alfabetizada pela primeira professora. Não foi ela quem me 
alfabetizou. Até a quarta série, nesse período, trocou de professores três 
vezes. A prefeitura trocava as professoras e pegava uma lá que estava mais 
próxima, que tinha mais estudo. Na verdade, eu nunca estudei lá com uma 
professora que tivesse faculdade, um curso superior. Elas tinham a quarta 
série. A única que tinha mais, fez até o primeiro ano [do segundo grau] e foi 
quem me alfabetizou. O meu irmão era gêmeo comigo, eu nunca reprovei e 
ele reprovou [...]. Ele já estava na terceira série não sabia nem ler e nem 
escrever. [...]. Aí, chegou essa professora [com nível de formação superior as 
demais professoras]. E, a coisa com ela era mais... Ela sabia alfabetizar mais. 
Quando eu terminei, eu não queria vir para Goiás sem o meu irmão. Aí, eu 
fiquei lá com ele esses dois anos. Esperando ele terminar [...]. Nesse período 
que eu fiquei esperando, eu ajudava os outros alunos porque a professora 
não dava conta. Numa sala tinha trinta e dois alunos, trinta e cinco. E, aí eu 
tinha terminado a quarta série... Eu fiquei ajudando os primeiros a 
alfabetizarem (CONVERSA, GARCIA, 22/01/2019). 

 

As professoras que atuavam na escola do meio rural possuíam a mesma 

habilitação para as séries que lecionavam. Para os profissionais que atuavam nas 

 
148 Ao nível de graduação, representada por Licenciatura de 1º grau obtida em curso de curta duração. 
149 Brasil, (1971).  
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escolas do meio rural a formação exigida ficava a cargo das excepcionalidades 

legislativas e mesmo assim nem a formação mínima era alcançada. Ou seja, na Lei 

nº 5.692 era previsto que nas localidades onde houvesse a falta de professores para 

o ensino de 1º grau até a 6ª série, candidatos que tivessem concluído a 8ª série e 

fossem preparados em cursos intensivos poderiam lecionar.  

A orientação era que os sistemas de ensino deveriam desenvolver programas 

especiais de recuperação para os professores sem a formação mínima, de forma que 

eles pudessem atingir gradualmente a qualificação exigida150. Entre o determinado na 

Lei e a realidade havia um imenso descompasso “a prefeitura trocava as professoras 

e pegava uma lá que estava mais próxima, que tinha mais estudo” como enfatizado 

na narrativa de Garcia (conversa, 22/01/2019). Essa prática evidencia a ausência de 

uma política pública de formação para os professores, bem como, a falta de 

investimento para proporcionar condições de trabalho, haja vista, a precariedade dos 

espaços escolares em que esses profissionais atuavam.  

No cenário nacional, no decorrer da década de 1970, o processo de 

modernização da agricultura151 avançou no meio rural brasileiro. A Revolução Verde 

assumiu novos significados. De acordo com Porto-Gonçalves (2004), o alvo era a 

modernização do mundo rural em geral. Nessa fase, o capital internacional, expresso, 

principalmente, na fusão do capital financeiro com o industrial, invadiu o meio rural no 

Brasil, implantou as empresas transnacionais, consolidou a associação da agricultura 

com diversos segmentos industriais152, a junção entre o agrário e o agrícola e 

incrementou as agroindústrias153.  

Para formar a mão de obra voltada para suprir as necessidades de 

trabalhadores qualificados para atender as necessidades da Revolução Verde, o 

Presidente da República154 por meio do Decreto nº 72.434155, criou no âmbito do MEC 

a Coordenação Nacional de Ensino Agrícola (COAGRI), com a finalidade de 

 
150 Brasil, 1971. 
151 Em curso no país desde o período desenvolvimentista do segundo pós-guerra.  
152 Indústria de máquinas e equipamentos agrícolas, indústria química produtoras de fertilizantes e 
agrotóxicos e a indústria de pesquisas e tecnologias.  
153 De acordo com Christoffoli (2012) “a agroindústria como atividade autônoma em relação à agricultura 
somente se desenvolve plenamente com a expansão do capitalismo a partir do século XVIII e XIX” (p. 
72). 
154 Emílio G. Médici. 
155 De 9 de julho de 1973. 
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proporcionar assistência técnica e financeira aos estabelecimentos especializados no 

ensino agrícola que passaram a ser subordinados a essa coordenação. 

À medida que crescia a demanda da Revolução Verde por mão de obra 

especializada, os governos militares respondiam com o suporte institucional 

educacional necessário. Tanto é que dois anos após a criação da COAGRI, por meio 

do Decreto nº 76.436156, essa Coordenação foi reestruturada para atender os anseios 

do novo modelo agrário-agrícola.  

Nesse sentido, a COAGRI passou a ser denominada Coordenação Nacional do 

Ensino Agropecuário, ou seja, o ensino agrícola foi transformado em agropecuário. A 

sigla continuava a mesma, mas as funções dessa Coordenação foram alteradas e 

passou a ser responsável pelo desenvolvimento do ensino agropecuário e o 

aperfeiçoamento de técnicos e auxiliares necessários ao respectivo setor, entre outras 

atribuições157.  

A qualificação da mão de obra para as atividades inerentes ao meio rural foi 

uma constante nos governos militares. Em 1976, na alçada do Ministério do Trabalho 

por meio do Decreto nº 77.354158 foi criado o Serviço Nacional de Formação 

Profissional Rural (SENAR), com a finalidade de organizar e administrar em todo 

território nacional, em parceria com entidades públicas e particulares, programas de 

formação profissional rural em todos os níveis, bem como, estabelecer metodologias, 

difundir recursos, divulgar documentação, assistir empresas agrícolas e colaborar com 

organismos nacionais e internacionais em atividades pertinentes à formação 

profissional rural159. 

As transformações provocadas pela Revolução Verde atingiram o modo de 

produção da agricultura. As sementes tradicionais foram sendo substituídas pelas 

sementes híbridas. A biotecnologia dos transgênicos e do plantio direto invadiu 

gradativamente o campo. O componente técnicocientífico passou a ser o fator 

relevante no processo produtivo e ocasionou imensos impactos no meio rural160: 

  

― Os patrões foram adotando o paradigma da produtividade que é diferente 
da produção do trabalhador do campo. A produtividade busca aumentar cada 
vez mais a produção em cada área [...]. E utiliza a monocultura. Isso virou 

 
156 De 14 de Outubro de 1975. 
157 Brasil, (1975). 
158 De 31 de Março de 1976. 
159 Brasil (1976). 
160 Ver Porto-Gonçalves (2004).  
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uma exploração que pressionou esse sujeito a produzir grandes quantidades 
[...] em uma área maior. Isso era lucrativo para os patrões. Nesse termo de 
lucro, você para estar na terra, você teria que dar lucro [...]. Os fazendeiros 
agregados retiraram as roças e retiraram mais para eles. E, o meu pai não 
concordou. O fazendeiro da época que a gente morava nas terras dele, 
tocava a terra dele, tirou mais de 80% da terra que era área de plantio para 
colocar capim na roça. O meu pai era um agricultor. Para ele a agricultura 
tinha a função de gerar alimentos para sobreviver. E, também tinha a 
preocupação com a escola e a educação. Os fazendeiros, os proprietários de 
terras se valeram muito disso. Inclusive, para contribuir para o fechamento da 
escola. Eram aliados com os políticos, porque já percebiam a preocupação 
que os pais tinham com os filhos que precisavam estudar. Foi um jeito prático, 
uma estratégia pensada com intencionalidade! Jogar o capim na roça e fechar 
as escolas! O pai que gostava de plantar e de ter a alimentação toda com a 
família iria ter que espernear e iria embora [...]. Isso foi uma das causas que 
é a expulsão. E, está dentro do êxodo rural. Então, [...], eu fui para a cidade 
como a maioria das famílias da década de 1970 (CONVERSA, RIBEIRO DA 
COSTA, 21/11/2018). 

 

O avanço do processo de modernização do meio rural desencadeou uma série 

de transformações no cotidiano e na vida dos sujeitos que viviam no campo, 

principalmente àqueles que trabalhavam nas terras dos fazendeiros em regime de 

meeiros. Os proprietários das terras ao aderirem a esse modo produção na agricultura 

passaram a utilizar de diversas estratégias para romper as relações com os 

trabalhadores. A terra que outrora era utilizada para o plantio de culturas diversificadas 

– para “gerar alimentos para sobreviver” foi gradativamente sendo usada para a 

monocultura – “colocar capim”. O fazendeiro que pela legislação era responsável pela 

oferta da educação, passou a “jogar capim na roça e fechar as escolas”. Os 

fazendeiros foram se agregando e formando grandes latifúndios com o apoio dos 

políticos. Essas e outras situações contribuíram para a expulsão dos sujeitos do 

campo. 

O apoio do Estado corroborou para que o capital expandisse os seus domínios 

no campo brasileiro implantando nas palavras de Porto-Gonçalves (2004) “uma 

agricultura sem agricultores” acentuando o processo de expulsão dos pequenos 

proprietários e os agricultores familiares, mantendo e requisitando os trabalhadores 

rurais somente para realizar o trabalho que o maquinário pesado não conseguia fazer, 

por exemplo, em terras que possuem desníveis onde a mão de obra é necessária.  

Enquanto o capitalismo se expandia no meio rural, os governos militares por 

um lado, contribuíam para a implementação de uma educação voltada para a 

qualificação com determinadas competências associadas ao atendimento das 

necessidades do mercado de trabalho agroindustrial. Por outro lado, reprimia com 
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chumbo as propostas educacionais alternativas ao modelo dominante, principalmente 

àquelas voltadas e construídas para e com os sujeitos do campo, que mesmo sendo 

tombados ou vendo as suas lideranças “desaparecerem” não se dobravam aos 

ditames da dominação e permaneciam engajados nas lutas para subverter a ordem e 

terem os seus direitos assegurados. Nesse aspecto, a história da educação para os 

sujeitos do campo é marcada por avanços e retrocessos, disputas de projetos 

educacionais e de sociedade. 

 

 

2.3 – Projetos em disputa: da conquista da terra à luta pela educação no e do 

campo 

 

O Brasil, no início dos anos de 1980, foi marcado por uma conjuntura de 

manifestações na arena política, com organizações, mobilizações populares, 

efervescências de amplos setores da sociedade e diversos movimentos sociais, 

reivindicando a redemocratização, defendendo as suas bandeiras de lutas, os direitos 

humanos, civis, sociais e anistia para os presos políticos, entre outras pautas. 

Nesse período, a modernização da agricultura veemente estimulada pelo 

Estado, acarretou o endividamento dos pequenos produtores que ao colocarem as 

suas terras como garantia para terem acesso aos créditos rurais, acabaram por perdê-

las por diversos motivos, principalmente, por não conseguirem arcar com os 

financiamentos e empréstimos alocados. Dessa forma, ao serem expulsos de suas 

propriedades acabaram por se juntar aos trabalhadores rurais desempregados que 

compunham o fluxo migratório do meio rural para o urbano. A opção dos governos 

militares em privilegiar a inserção do capital no campo em detrimento dos sujeitos 

contribuiu para acirrar os conflitos no meio rural.  

As lutas dos sujeitos do campo161 mesmo com a repressão da ditadura não 

desapareceram, elas resistiram na clandestinidade. No momento em que o regime 

militar começou a se esfacelar e a redemocratização tomou conta do cenário 

brasileiro, os movimentos sociais existentes não só ressurgiram como outros 

movimentos foram criados, por exemplo, o Movimento Nacional dos Trabalhadores 

 
161 Apesar de frisar os sujeitos do campo, não significa que desconsidero os sujeitos da cidade. Eles 
também estavam inseridos nesses espaços. E os que se identificavam com a vida no meio rural também 
lutavam pela posse da terra. 
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Rurais Sem Terra162 (MST) tendo como principal bandeira de luta a posse da terra e 

a Reforma Agrária. A ascensão do MST e as constantes ocupações das terras 

improdutivas dos grandes latifundiários contribuíram para que a discussão em torno 

da Reforma Agrária ganhasse força.  

Em cada localidade as lutas dos diversos segmentos de trabalhadores tinham 

a participação e contribuição de diversas entidades. No município de Goiás, por 

exemplo, a organização dos sujeitos que lutavam pela terra, ao longo do tempo, 

contou com o apoio de vários colaboradores, a saber: o Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais, a Igreja Católica representada pela Diocese e da CPT, as Universidades163 

por meio dos seus programas de extensão e estágios, as Organizações Não 

Governamentais (ONGs) – como o Instituto Brasil Central (IBRACE) e o MST.  

Em 1985, a questão agrária ocupou a agenda do Estado brasileiro e por meio 

do Decreto nº 91.766164 foi aprovado o I Plano Nacional de Reforma Agrária (PNRA), 

o qual tinha como objetivo no período 1985/1989, assentar “01 (hum) milhão e 400.000 

(quatrocentas mil) famílias165”. 

No mesmo ano de aprovação do I PNRA, de acordo com Bruno (et. al., 2012), 

os pecuaristas e os grandes proprietários de terras insatisfeitos com os rumos que a 

Reforma Agrária poderia alcançar se organizaram e fundaram a União Democrática 

Ruralista (UDR). Essa organização foi criada com o objetivo de defender com 

veemência o monopólio fundiário e barrar as possíveis ocupações de suas terras. 

Para garantir tais intuitos, os ruralistas reprimiam com violência os trabalhadores 

rurais, os sem-terra e os movimentos sociais. 

 No cenário nacional, durante o processo constituinte brasileiro (1985-1988), 

segundo Medeiros (1989), a questão da terra foi tema de discussão e de disputas 

polarizadas por dois grupos. Por um lado, estavam os trabalhadores rurais 

organizados em diversos movimentos sociais que pleiteavam assegurar a realização 

da Reforma Agrária, a garantia dos direitos trabalhistas, previdenciários, entre outras 

 
162 De acordo com Oliveira e Lima (2012) esse “movimento começou a ser formado no Centro‐Sul do 
país, desde 7 de setembro de 1979, quando aconteceu a ocupação da gleba Macali, em Ronda Alta no 
Rio Grande do Sul. O MST começou a ser gestado desde 1979” (p. 207). Para os autores, o MST é um 
herdeiro ideológico de outros movimentos de camponeses desde o período da colonização, contudo, a 
sua criação oficial aconteceu somente em 1984, em Cascavel no Estado do Paraná.  
163 Universidade Católica de Goiás (UCG) – atual Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC 
Goiás) e Universidade Federal de Goiás (UFG).  
164 De 10 de outubro, assinado pelo Presidente José Ribamar Ferreira Araújo da Costa Sarney – José 
Sarney. 
165 Brasil, (1985, s/d). 
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bandeiras de luta. E, por outro lado, os latifundiários ligados à UDR que angariavam 

garantir na nova Carta constitucional o direito e a manutenção da propriedade privada. 

Além disso, eles buscavam evitar que as transformações fundiárias almejadas pelos 

movimentos dos trabalhadores rurais fossem contempladas. 

 No município de Goiás, Dom Tomás166 com a sua equipe, a CPT, o Sindicato 

dos Trabalhadores Rurais, o IBRACE e outras instituições e organizações que 

atuavam apoiando a luta pela terra dos diversos segmentos dos trabalhadores 

contribuíram para a organização dos sujeitos no processo de ocupação dos grandes 

latifúndios, das terras improdutivas e na constituição dos assentamentos. Na década 

de 1980 diversas ocupações de terras ocorreram nessa localidade167. Entre elas 

encontra-se a ocupação da fazenda Mosquito: 

    

― A gente veio pra cá, em 1985. E ficamos acampados. Aí, depois fomos 
despejados, ficamos numa pracinha [...] perto da distribuidora [...] quando 
fomos despejados pela primeira vez daqui. Ai depois para a porta da 
prefeitura. E, aí, a gente veio ocupou novamente. Aí cinquenta e seis famílias 
foram despejadas. A gente foi para a Praça do Aeroporto [...]. E, lá a gente 
ficou um mês e pouco, eu acho. Não chegou dois meses não que a gente 
ficou acampado lá. Aí, fomos para a Praça Cívica, ficamos quarenta e cinco 
dias na Praça Cívica para pressionar o governador, que era o Iris Resende. 
Ai, depois nós ficamos, uma safra, a gente ficou na EMGOPA [...] lá perto de 
Senador Canedo. A gente colheu uma safra lá. Aí de lá, dia 12 de agosto de 
oitenta e seis [1986], nós viemos pra cá definitivo, assentado, já com todo o 
processo bem encaminhado. A gente já veio assentado pelo INCRA e pela a 
nossa luta né. Porque se a gente não tivesse lutado muito e não tivesse 
resistência, porque a gente foi despejado. No segundo despejo foi com muita 
polícia, com muito sofrimento. E tinha crianças, tinha muita gente que [...] não 
dava conta nem de correr [...]. Então, eu acho que foi ruim. Muita polícia 
despejou a gente daqui, muita mesmo. Era um ônibus e um caminhão, uns 
oitenta policiais, tudo com armas pesadas, metralhadoras, aqueles fuzis 
grandões, pegou a gente na beira do rio Bugre, nós estávamos acampados 
na beira do Rio Bugre! A gente fez um trabalho ligado ao sindicato, 
semelhante ao Movimento Sem Terra, só que nós tínhamos uma assessoria 
da igreja, o movimento ainda não tinha expandido pra cá [...]. Quando nós 
estávamos na Praça cívica, tinha a CPT da igreja, tinha os advogados, tinha 
as pessoas que nos apoiavam e [...] o jornal expandiu também na televisão. 
Aí a faculdade deu apoio, a gente fazia campanha na faculdade [...]. Nós 
tínhamos apoio da CPT e da faculdade, [...] as associações de bairros. O 
governo ameaçava de despejar nós da praça, chegava polícia, tropa de 
choque, a gente ligava, na mesma hora, chegava aquele povão com pau na 
mão, toda vez que falava que a gente ia ser despejados de lá, já tinha 
pessoas que a gente ligava e mesmo morador de bairro todo mundo ia. A 
população enchia a praça, a polícia lá da porta do Palácio e nós de cá, a 
gente teve também apoio da Igreja Católica, do Dom Tomás, o Bispo de Goiás 
[...] (RODA DE CONVERSA, COSTA, 09/11/2018).    

 
166 Como já mencionado no corpo do trabalho. 
167 De acordo com Sousa (1997) “a primeira luta por terra na região, após o golpe militar de 1964, 
eclodiu na fazenda Estiva em 1984” (p. 81). 
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A conquista da terra foi permeada por uma luta longa, foram realizados 

acampamentos em várias localidades: na fazenda Mosquito, na porta da prefeitura da 

Cidade de Goiás, na Praça Cívica em Goiânia, Empresa Goiana de Pesquisa 

Agropecuária (EMGOPA), entre outros. Para a constituição do assentamento foi 

necessário à resistência dos trabalhadores e o apoio de diversas organizações. E em 

agosto de 1986, os sujeitos conquistaram o direito a terra e foram para o 

Assentamento Mosquito.    

No processo de ocupação, o cotidiano dos acampados é permeado por várias 

demandas que são indissociáveis da luta pela terra, entre elas, a educação. Os 

sujeitos ao montarem os acampamentos, tinham no horizonte a construção das 

escolas. Ou seja:  

  

― A partir do momento que as pessoas adquiriram o direito da luta pela a 
terra, uma coisa puxou a outra e isso tem a ver com Paulo Freire. A maioria 
das escolas de assentamento começou embaixo de uma lona, com as 
próprias pessoas do grupo que não tinham nenhuma formação. Isso 
aconteceu em muitas escolas e da necessidade de perceber o direito a 
educação. Aí começou a reivindicar a escola que queríamos, que é diferente 
da escola que chegava lá [...] (CONVERSA, MOREIRA, 30/11/2018). 

 

A constituição das escolas168 envolvia a composição do quadro de professores. 

Houve lugares em que o processo organizativo da educação contou com o apoio de 

instituições parceiras, por exemplo, no acampamento Rio Vermelho169, o IBRACE170 

por meio da sua equipe de assessoria pedagógica e social, realizou um estudo 

juntamente com o grupo de acampados para ver quem tinha condições, habilidades 

ou desejava vir a ser professora ou professor.  

 
168 Para melhor compreender a história das escolas, ver o trabalho de Moreira (2018) intitulado: Das 
“escolinhas de favores” à “escola de direito”: a educação no/ do campo no município de Goiás. 
169 Vale ressaltar que, o processo de luta pela posse da terra iniciou com uma série de ocupações, 
entre elas: BR-153, Fazenda Rio Vermelho, Fazenda Vereda Bonita. E, o acampamento recebeu o 
nome de Rio Vermelho. Posteriormente, quando conseguiram a posse da terra em junho de 1989, o 
acampamento Rio Vermelho passou a ser denominado: Projeto de Assentamento Rancho Grande. 
Para compreender a história ver Sousa (1997).    
170 Segundo Sousa (1997) o IBRACE foi fundado em 1984 e “é uma organização não governamental 
sediada em Goiânia-GO, fundado por intelectuais das universidades Católica e Federal de Goiás, por 
agentes de pastorais da arquidiocese de Goiânia, por militantes sindicais ligados à CUT-GO e 
lideranças de movimentos populares da cidade. Esse instituto foi criado para desenvolver trabalhos 
com os movimentos populares do Brasil central, com a perspectiva de contribuir para a construção de 
uma sociedade justa, fraterna e igualitária” (p. 158). A autora ressalta que essa ONG era organizada 
em cinco centros de atividades, respectivamente: Defesa dos Direitos Humanos, Sabedoria e Cultura 
Popular, Pastoral Popular Ecumênica, Indigenista e de Ecologia. Junto aos acampados e assentados 
do município de Goiás desenvolveu atividades de assessoria em diversas áreas.  
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Para Sousa (1997) no acampamento Rio Vermelho, as mulheres que 

pleitearam ser educadoras eram desprovidas de formação. Nesse aspecto, o IBRACE 

realizou um trabalho pedagógico com o objetivo de prepará-las para ministrar aulas:  

 

― Eu estudei numa escola multisseriada até o 4º ano [...]. Quando eu fui para 
o acampamento, logo começou a ter necessidade de uma professora. Eu 
comecei a estudar com [...] o IBRACE na época [...] para dar aula. Então eu 
comecei a estudar e dar aula ao mesmo tempo. Aí eu estudei, me preparei 
[...] (CONVERSA, MOREIRA, 30/11/2018). 

 

À medida que havia o interesse em ser docente, a equipe do IBRACE 

desenvolvia um trabalho de formação de professores ancorado no pensamento de 

Paulo Freire, ressaltando que o professor não deve ser o detentor absoluto do 

conhecimento e nem o depositário de uma educação bancária, mas o educador que 

na relação dialógica com o educando tem o desafio de conduzir o processo de 

ensinoaprendizagem a partir da realidade concreta e das palavras geradoras da vida 

dos educandos. Sendo que, o educando e o educador são sujeitos inconclusos que 

devem estar em permanente processo de formação e em busca do conhecimento para 

que possam reescrever as suas histórias de vida, bem como, contribuir para a 

transformação da ordem social.  

As futuras educadoras e futuros educadores eram preparados para estarem 

atuando nas escolas dos acampamentos e posteriormente nos assentamentos. Tendo 

em vista que para Freire (2004): 

 

Na formação permanente de professores, o momento fundamental é o da 
reflexão crítica sobre a prática. É pensando criticamente a prática de hoje ou 
de ontem que se pode melhorar a próxima prática. O próprio discurso teórico, 
necessário à reflexão crítica, tem de ser de tal modo concreto que quase se 
confunda com a prática (p. 39). 
 

A organização da educação, a escolha das educadoras e a formação de 

professores para atuar na sala de aula, ocorreram de forma diferenciada em cada 

acampamento. Houve lugares em que os acampados contaram com o apoio dos 

colaboradores na condução do processo, em outros, a docente foi escolhida pelo 

grupo por já possuir experiência na área:  

 

― Eu já trabalhei na escola particular [...]. Eu também já trabalhei no Estado, 
na escola pública [...]. Então, quando eu entrei na luta pela terra, aí os pais 
falaram: “― o negócio da escola é com você, você já entendi dessas coisas, 
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você sabe aonde ir. A gente só vai te apoiar em que for preciso”. Então, 
trabalhei [...] na escola dentro do [...] acampamento. Na margem do asfalto 
mesmo, tinha um ranchinho nosso lá. A escola sempre com 35 a 40 alunos e 
a luta pela terra é pela escola e pelo cidadão do campo! (CONVERSA, 
FREITAS COSTA, 11/10/2019). 

 

Nesse aspecto, a conquista da terra estava interligada com a luta pela 

educação, ou seja, até mesmo os acampamentos à margem do asfalto contavam com 

um “ranchinho” onde a escola funcionava.  

A conjuntura de lutas pela posse da terra na década de 1980 é marcada pela 

aprovação da Constituição da República Federativa do Brasil, em 05 de outubro de 

1988. Essa Carta Magna – considerada como “Constituição Cidadã”, assegurou em 

seu texto legal medidas que contemplavam a luta dos trabalhadores e dos 

movimentos sociais pela a terra e a educação.  

As cláusulas constitucionais do Art. 184 destinou à União a competência em 

“desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não 

esteja cumprindo sua função social171”. Já o Art. 205 versou a respeito da educação 

como “um direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho172”.  

Essas duas garantias constitucionais contribuíram para fortalecer as bandeiras 

de lutas dos movimentos sociais, principalmente do MST que articulou as suas frentes 

de atuações para pressionar a desapropriação das terras improdutivas e de 

especulação fundiária, reivindicando do Estado brasileiro a realização da Reforma 

Agrária e o cumprimento dos direitos assegurados na Constituição. Ou seja, colaborou 

para que as reivindicações fossem se diversificando e outras frentes de atuações 

emergissem. Isto é, a educação, a saúde, os direitos humanos, a transformação social 

tornaram-se pautas de lutas. 

No município de Goiás, a década de 1980 foi de conquista para os sujeitos que 

lutavam pela terra. Nesse período, surgiram várias ocupações de fazendas que 

resultaram na desapropriação das terras e na constituição dos assentamentos. Para 

os assentados, a chegada na “terra prometida” não significava que a luta havia 

 
171 Brasil, (1988). 
172 Idem.  
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findado, ao contrário, era necessário engendrar outras batalhas para assegurar a 

permanência na terra.  

No tocante ao acesso à educação, nesse período, ao realizar a pesquisa na 

Secretaria Municipal de Educação (SME) da Cidade de Goiás, constatei que houve o 

boom de criação de escolas rurais no município, inclusive nos recém-criados 

assentamentos. Nos arquivos pesquisados, tive acesso a um documento intitulado 

“Processo de Autorização”, no qual consta que a Lei n° 24 de 26 de outubro de 1988 

que autorizou o funcionamento de cinco Escolas Municipais Rurais, três escolas173 em 

propriedades particulares localizadas em fazendas e duas escolas em Projetos de 

Assentamentos (PA), uma no PA São Carlos e a outra no PA Mosquito, locais onde o 

prédio da escola, de acordo com a documentação era de propriedade do Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA).  

O processo de criação das escolas nos assentamentos foi permeado por 

negociações e reivindicações com o poder público municipal. De acordo com Sousa 

(1997, p. 108), no Assentamento Rio Vermelho os sujeitos:  

 

Construíram a escola com material fornecido pela prefeitura. O secretário de 
Educação de Goiás, quando procurado por uma comissão de posseiros que 
reivindicava uma escola de ensino fundamental para mais de 50 alunos, que 
já vinham tendo aulas com Marli, foi até a fazenda Rio Vermelho conhecer a 
escola que funcionava num rancho de pau-a-pique, em regime experimental. 
Lá, foi informado que as aulas haviam começado em julho e que se pretendia 
trabalhar até fevereiro do ano de 1989. Em vista disso, ele se comprometeu-
se a fazer um teste com as crianças no final do período letivo se essas 
crianças fossem aprovadas, ele regularizaria a escola e forneceria o material 
para realizar a construção. No período da avaliação os representantes da 
Secretaria Municipal de Educação se surpreenderam com o alto desempenho 
das crianças. Então, eles regularizaram aquele período [...].  

 

A autora ainda ressalta que, perante o desempenho dos alunos, a escola foi 

regularizada. Porém, os méritos do trabalho desenvolvido no assentamento foram 

destinados para a Fundação Educar que na época fornecia o material didático 

utilizado. Além disso, a prefeitura desconsiderou a escola de pau-a-pique e construiu 

outra de alvenaria com duas salas de aula, bem como, contratou em regime de pró-

labore as duas professoras que lecionavam como voluntárias na escola. 

 
173 Escola Municipal Boa Esperança (fazenda Boa Vista), Escola Municipal Água Limpa (na Lei o 
endereço é Fazenda Água Limpa, no documento consta como endereço atual fazenda Santa Maria do 
Bananal) e Escola Municipal Nossa Senhora do Carmo (na Lei o endereço é Fazenda Nossa Senhora, 
no documento consta como endereço atual Fazenda Granja).  
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No final da década de 1980 a criação de escolas via legislação seguiu a todo 

vapor no município de Goiás. Nesse sentido, a Lei nº 10 de 12 de junho de 1989, 

decretada pela Câmara Municipal de Goiás e sancionada pelo Prefeito174, no seu Art. 

1º, autorizou a criação de quarenta e nove escolas rurais. Desse total, quarenta e 

quatro estavam localizadas em fazendas175, três escolas em Povoados: Buenolândia, 

São José da Bela Vista e São José da Laginha. E, duas escolas estavam situadas nos 

bairros da Cidade de Goiás, respectivamente, Vila União e no Jardim Vila Boa176.  

A criação dessas escolas rurais foi marcada por contradições, isso porque, 

algumas já estavam funcionando há muitos anos, por exemplo, a Escola Municipal 

Cristal é um dos nomes que aparecem na relação das escolas criadas pela a Lei 

municipal nº 10 de 12 de junho de 1989. Contudo, Bueno (2018) apesar de não 

mencionar o ano exato de criação da Escola Cristal, afirma que ela foi fundada na 

gestão do prefeito Dario de Paiva que esteve frente à Prefeitura Municipal entre os 

anos de 1970 a 1973. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
174 João Baptista Valim. 
175 Houve fazendas que abrigavam até duas escolas, como é o caso da Fazenda Muquém que contava 
com a Escola Municipal Muquém I e Muquém II, a Fazenda Boa Vista com a Escola Municipal Arlindo 
Canassa e a Escola Municipal Boa Vista. E, tinha escola com a mesma nomenclatura cuja localização 
constava em duas Fazendas, a saber: Escola Municipal Nossa Senhora da Abadia com o endereço: 
Fazenda Barriguda e Fazenda Brumado. Essas características demostram as controvérsias em torno 
da existência dessas escolas. 
176 Goiás, (1989). 



 

118 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A imagem 13 retrata a Escola Cristal, uma escola multisseriada que ofertava a 

primeira fase do ensino fundamental – da primeira à quarta série. As fotos permitem 

compreender que ela tinha apenas uma sala de aula. Ao olhar atentamente a história 

dessa escola constatei que ela foi criada na década de 1970 e após vários anos de 

existência foi reconhecida pela Lei em 1989.  

Essa situação permite compreender que a conquista da escola no meio rural é 

fruto de várias lutas que envolvem a concessão/doação do terreno, a construção e o 

funcionamento da escola. Posteriormente, ocorre o que Arroyo (2014) considera como 

“lutas por autorreconhecimentos” (p. 173). Ou seja, os sujeitos do campo demandam 

do poder público o reconhecimento oficial da escola e engendram no decorrer do 

tempo, lutas por benfeitorias, tais como, ampliação de salas de aulas, professores 

com qualificação, espaço recreativo, dentre outras.  

Na década de 1990, o processo de reconhecimento e criação das escolas no 

município de Goiás foi constante. Nesse período, o poder público emitiu uma série de 

Leis autorizando a fundação de escolas municipais. Em 1992, por meio da Lei nº 32177, 

foram fundadas dez escolas municipais178 e quatro Pré-Escolas – duas localizadas 

 
177 De 29 de setembro de 1992. 
178 Entre as escolas que foram criadas encontra-se a Escola Municipal Olimpya Angélica de Lima, 
situada no meio rural. 

Fonte: Arquivos da SME de Goiás. 

Imagem 13 – Escola Municipal Cristal 
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em bairros da Cidade de Goiás e duas situadas nos povoados179 da Calcilândia e de 

Colônia de Uvá.   

O reconhecimento oficial das escolas rurais, por parte do poder público, 

abarcou não somente a esfera municipal, mas também envolveu a estadual que, em 

1994, reconheceu as escolas municipais rurais (multisseriadas) do município de 

Goiás. Ademais, nesse período, o Conselho Estadual de Educação (CEE) por meio 

da Resolução nº 046180 permitiu essas escolas “ministrarem o ensino fundamental - 

(1ª a 4ª séries), por quatro anos letivos181”. Além de autorizar o funcionamento das 

unidades escolares, ainda, aprovou o regimento e o currículo pleno da Rede Escolar 

do município. 

Os sujeitos do campo beneficiários da Reforma Agrária no município de Goiás 

por meio das suas lutas e reivindicações conseguiram que o poder público 

municipal182 no ano de 1997, reconhecesse as escolas que estavam em 

funcionamento nos assentamentos.  

Nesse aspecto, a Lei nº 11183 “criou” nove184 escolas multiseriadas de ensino 

fundamental de 1ª a 4ª série, nos seguintes assentamentos: São Pedro; Holanda; 

Baratinha; Buriti Queimado; Novo Horizonte; Paraíso; União do Buriti; Vila Boa e Serra 

Dourada.  

Em 1997, ocorreu também a criação do Conselho de Municipal de Educação185 

(CME). O processo envolveu a participação da sociedade civil, representantes do 

poder público municipal, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Faculdade Cora 

Coralina186, escolas particulares, Escola Família Agrícola (EFAGO), entre outros.        

No cenário nacional, a década de 1990 foi permeada por uma conjuntura de 

transformações sociais, políticas e de disputa de projetos societários para o campo. 

Por um lado, estavam os sujeitos e os movimentos sociais do campo187, realizando as 

ocupações dos latifúndios, lutando pela Reforma Agrária, posse da terra, políticas 

 
179 Atuais Distritos do município de Goiás. 
180 De 01 de fevereiro de 1994. 
181 Goiás, (1994). 
182 O secretário de Educação da época era Isaías da Glória Araújo. 
183 De 13 de março de 1997. 
184 Essa legislação ainda criou uma escola na fazenda Santa Izabel. No total foram dez escolas. 
185 Criado pela Lei nº 26 de 19 de junho de 1997. A assembleia geral para a sua criação foi realizada 
no dia 18 de agosto de 1997, conforme documento disponível na SME do município. O Decreto nº 215 
de 06 de outubro de 1997 nomeou os membros que foram eleitos pela assembleia.      
186 Atual Universidade Estadual de Goiás (UEG), Campus Cora Coralina. 
187 Principalmente o MST e a Via Campesina.   
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públicas para garantir a permanência na terra e principalmente, defendendo uma 

relação com a natureza e um modo de produção no campo ancorado nos princípios 

da agroecologia188 como a representação de uma,   

 

Base científica e tecnológica da construção de uma lógica de agricultura que 
confronta a agricultura industrial capitalista. Fundamenta um modo de 
agricultura que seja ao mesmo tempo produtiva, ecologicamente equilibrada, 
conservando a biodiversidade, que seja socialmente justa, economicamente 
viável e culturalmente adequada. Trata a agricultura com uma visão de longo 
prazo. Articula para isso conhecimentos sobre a natureza e sobre os 
contextos sociais, rompendo com a fragmentação disciplinar para poder 
compreender as atividades agrárias em seu todo e suas relações. Esta 
compreensão é alicerce do projeto de luta e construção da agricultura 
camponesa do século XXI, que vincula produção agrícola de base ecológica, 
com soberania alimentar, socialização da propriedade da terra, diversidade 
cultural e diferentes formas de trabalho camponês associado (CALDART, 
2017, p. 306).    

 

A agroecologia ao fornecer as bases científicas, metodológicas e tecnológicas 

para o modo de produzir na agricultura não despreza os saberes tradicionais. Ao 

contrário ela realiza a integração entre os saberes científicos e os tradicionais. Nesse 

aspecto, ela está na contramão do processo de modernização da agricultura189 

implementado no Brasil ao longo do tempo. Isso porque, ela tem como referência a 

biodiversidade de culturas, a produção em pequena escala, preza pela preservação 

do meio ambiente e dos recursos naturais, controle natural das pragas, entre outros. 

Ademais, a agroecologia está em consonância com o projeto societário dos 

movimentos sociais do campo que concebem o meio rural como espaço de produção 

da vida e com a presença de diversos sujeitos.      

Por outro lado, foi adotado um novo termo chamado agronegócio190 para 

designar a nova fase da modernização do meio rural no Brasil, 

 

O conceito explicita que a fase atual de expansão capitalista da agricultura 
subordina diretamente a exploração da natureza e da força de trabalho no 

 
188 Ressalto que o termo agroecologia surgiu antes do período aqui analisado. Isto é, Guhur e Toná 
(2012) chamam a atenção para a sua existência desde a década de 1930. Assim, ao me referir à década 
de 1990, saliento que foi o período em que esse princípio esteve articulado com maior força e 
veemência pelos movimentos sociais do campo.  

189 Nas palavras de Petersen (2015) é “um antídoto contra a amnésia biocultural” (p. 11) imposta pela 
modernização agrícola. 
190 De acordo com Leite e Medeiros (2012) esse termo foi “criado para expressar as relações 
econômicas (mercantis, financeiras e tecnológicas) entre o setor agropecuário e aqueles situados na 
esfera industrial (tanto de produtos destinados à agricultura quanto de processamento daqueles com 
origem no setor), comercial e de serviços” (p. 79). Para Christoffoli (2012) essa terminologia é uma 
tropicalização do termo agribusiness empregado nos Estados Unidos desde os anos 1950. 
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campo à dinâmica determinada pela expansão do capital financeiro em nível 
internacional. Significa também a recomposição das políticas públicas em 
vista dos interesses maiores do capital financeiro internacional e das suas 
ramificações na agricultura (CHRISTOFFOLI, 2012, p. 74). 

 

O agronegócio no Brasil consolidou o avanço da modernização na agricultura 

sob a ótica do capital financeiro internacional e provocou mudanças sistemáticas no 

campo brasileiro. Ocorreu o crescimento das agroindústrias, o surgimento de 

gigantescos conglomerados produtivos que passaram a demandar do Estado políticas 

públicas para a sua expansão e consolidação, o aumento na concentração de terras 

para o cultivo de monoculturas, o uso em larga escala de agrotóxicos, sementes 

hibridas e maquinários pesados, entre outros. 

No tocante à educação, o poder público federal por meio de legislações 

prosseguiu implementando a educação rural voltada para garantir a qualificação da 

mão de obra para acompanhar as transformações do “novo” modelo de modernização 

para a agricultura. Nesse aspecto, no ano de 1991, por meio da Lei nº 8.315191 “criou” 

o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), com “o objetivo de organizar, 

administrar e executar em todo o território nacional o ensino da formação profissional 

rural e a promoção social do trabalhador rural192”. 

Apesar de a Lei dispor sobre a criação do SENAR, esse serviço já havia sido 

criado em 1976193. A legislação manteve a sigla, porém realizou alteração na 

nomenclatura que passou de Formação Profissional Rural para Aprendizagem Rural. 

A principal modificação foi realizada na parte estrutural, ou seja, a organização ficou 

a cargo da Confederação Nacional da Agricultura (CNA) e a administração passou a 

ser feita por um colegiado194 composto por uma maioria vinculada à classe patronal e 

do poder público, e por uma minoria representando a Confederação Nacional dos 

Trabalhadores na Agricultura (CONTAG).  

O SENAR está presente em quase todos os Estados do Brasil. Os cursos 

ofertados estão voltados exclusivamente para a defesa, propagação e qualificação de 

 
191 De 23 de dezembro. 
192 Brasil, (1991, s/p). 
193 Nas pesquisas empreendidas não constatei a sua extinção ou reestruturação. 
194 Com a seguinte composição: I - um representante do Ministério do Trabalho e da Previdência Social; 
II - um representante do Ministério da Educação; III - um representante do Ministério da Agricultura e 
Reforma Agrária; IV - um representante da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB); V - um 
representante das agroindústrias; VI - cinco representantes da Confederação Nacional da Agricultura 
(CNA); e VII - cinco representantes da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura 
(CONTAG). Sendo que a presidência do colegiado ficou a cargo do Presidente da Confederação 
Nacional da Agricultura (CNA) (BRASIL, 1991). 
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quadros para o Agronegócio. Além disso, há uma ênfase em privilegiar a formação 

dos jovens, como é o caso do AgroJovem – um programa destinado principalmente 

para esse público. Para Couto (2018) formações voltadas para a juventude é 

fundamental, uma vez que, são os “jovens que vão assumir o protagonismo e tornar 

o agronegócio ainda mais tecnificado, dinâmico e competitivo, dando sua forte 

contribuição para o desenvolvimento sustentável do país” (s/p). 

Ao analisar a atuação do SENAR no município de São Geraldo – Minas Gerais, 

Gomes (2005) constatou que os cursos oferecidos por essa instituição possuem 

ênfase na produção agrícola e na produtividade soma-se a isso o fato de que “as 

concepções ideológicas que perpassam os conteúdos dos cursos têm como objetivo 

a apreensão de um mundo mais racional, científico, que se contrapõe à tradição, às 

práticas do senso comum” (p. 69). Em outras palavras é a negação do saber popular, 

das formas de organizações das comunidades tradicionais e dos sujeitos do campo. 

O agronegócio tem realizado investimentos constantes na educação, por meio 

das suas instituições representativas. De acordo com Lamosa (2014), a ABAG, nos 

últimos anos tem atuado de forma veemente na formação “de diferentes níveis de 

intelectuais (...), capaz, tanto de inserir seus interesses no interior de Conselhos, 

Comissões e Ministérios, quanto assimilar os professores” (p. 08). Dessa forma, além 

de atuar na formação profissional dos sujeitos do campo, como no caso do SENAR, o 

agronegócio também se faz presente nas escolas públicas e na formação de 

professores por meio de programas e cursos, por exemplo, o programa agrinho195 e o 

curso de formação de agentes educacionais196.  

Para Munarim (2016) os movimentos sociais e as organizações do campo, 

desde a década de 1980, empreenderam lutas em prol da materialização na legislação 

de princípios de uma educação que estivesse vinculada com os interesses, as 

 
195 O agrinho é o maior programa de responsabilidade social do Sistema FAEP criado em 1995 e 
executado a partir de 1996. Ele é resultado da parceria entre o SENAR-PR, FAEP, o governo do Estado 
do Paraná, mediante as Secretarias de Estado da Educação, da Justiça e da Cidadania, do Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos, da Agricultura e do Abastecimento, os municípios paranaenses e 
diversas empresas e instituições públicas e privadas. Ele tem o objetivo de levar informações sobre 
saúde e segurança pessoal e ambiental, principalmente às crianças do meio rural. Anualmente, envolve 
a participação de aproximadamente 800 mil crianças e mais de 50 mil professores da educação infantil, 
do ensino fundamental e da educação especial, estando presente em todos os municípios do Estado 
do Paraná. Disponível em https://www.agrinho.com.br/. Acesso em: 15 out. 2020. 
196 Para participar do programa agrinho é pré-requisito obrigatório participar de uma capacitação que é 
ofertada a todos os profissionais da educação, como professores, gestores, coordenadores, 
assistentes, estagiários e todo o pessoal de apoio. A formação tem o objetivo de fomentar iniciativas 
do agrinho na Educação Infantil, Ensino Fundamental, Médio, Educação de Jovens e Adultos (EJA), 
Ensino Técnico e Superior e Educação Especial. 
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especificidades dos contextos rurais e as identidades dos sujeitos que vivem no e do 

campo.    

Nesse aspecto, a Lei nº 9.394197 - conhecida como a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação (LDB) de 1996, assegurou alguns pontos de pautas dessas lutas. A 

começar pelo reconhecimento da educação ofertada pelos movimentos sociais, ou 

seja, no Art. 1º foi legislado que a educação abrange “os processos formativos que se 

desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições 

de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil198 e 

nas manifestações culturais199”. 

Ao legitimar o projeto de educação dos movimentos e organizações sociais, a 

LDB/1996 no seu Art. 28 regeu a respeito da organização da educação básica para 

os sujeitos do campo,  

 

Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino 
promoverão as adaptações necessárias à sua adequação, às peculiaridades 
da vida rural e de cada região, especialmente: I – conteúdos curriculares e 
metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos da 
zona rural; II – organização escolar própria, incluindo adequação do 
calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas; III – 
adequação à natureza do trabalho na zona rural (BRASIL, 1996, s/p). 

 

O reconhecimento da educação ofertada pelos movimentos sociais e a 

orientação para que os sistemas de ensino fossem organizados de forma a assegurar 

os princípios e as especificidades da vida no campo, contribuíram para fortalecer as 

lutas engendradas pelos sujeitos e movimentos do campo. Ou como pontuou Munarim 

(2016) “embasar suas reivindicações junto aos órgãos do Estado no que tange às 

escolas públicas existentes ou demandadas” (p. 495).  

O processo de organização das escolas nos acampamentos e nos 

assentamentos foi sendo construído com princípios de educação ancorados na 

educação popular, no pensamento de Paulo Freire, nas lutas dos movimentos sociais 

do campo, na realidade dos sujeitos. Ao terem as suas escolas reconhecidas pelo 

poder público foram percebendo que o modelo de educação rural estava na 

contramão da educação que almejavam.  

 
197 De 20 de dezembro. 
198 Grifos meus. 
199 Brasil, (1996, s/p). 
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Nesse aspecto, em meados da década de 1990 começou a nascer um 

movimento sócio-político conceituado por Munarim (2008) como “Movimento de 

Educação do Campo no Brasil”. Um movimento coletivo cujo alicerce foi fundado, 

principalmente nas experiências educacionais do MST200. Após o pontapé inicial 

outros movimentos sociais201 foram se agregando à construção de uma agenda de 

luta em comum por uma educação própria aos sujeitos do campo.  

De 27 a 31 de julho de 1997 foi realizado na Universidade de Brasília (UnB) o I 

Encontro Nacional de Educadoras e Educadores da Reforma Agrária (ENERA). Na 

ocasião os diversos sujeitos do campo, principalmente educadoras e educadores 

organizados coletivamente na luta em prol de outro projeto de educação para o campo 

construíram e lançaram o “Manifesto das Educadoras e Educadores da Reforma 

Agrária ao Povo Brasileiro”. Segundo Munarim (2008) essa foi à certidão de 

nascimento do Movimento de Educação do Campo. 

No Manifesto do I ENERA, foram ressaltados diversos pontos, dentre os quais 

destaco e sintetizo202: (i) o trabalho das educadoras e educadores a serviço da luta 

pela Reforma Agrária e das transformações sociais; (ii) a indignação perante a miséria 

e as injustiças, o sonho em construir um novo projeto de desenvolvimento para o 

Brasil, um projeto do povo brasileiro; (iii) a luta por justiça social; (iv) garantia de escola 

pública gratuita e de qualidade para todos203, presente em todos os acampamentos e 

assentamentos de Reforma Agrária do país, com uma identidade própria das escolas 

do meio rural e um projeto político-pedagógico que fortaleça novas formas de 

desenvolvimento no campo, articulada com as questões de nosso tempo, que 

contribua no fortalecimento das lutas sociais e na solução dos problemas concretos 

de cada comunidade e do país e, (v) a irradicação do analfabetismo, entre outros. 

 
200 Importante ressaltar que em 1987, segundo Medeiros, Ferreira e Aguiar (2018) “após o I Encontro 
Nacional de Professores de Assentamentos e Acampamentos, que aconteceu no Estado do Espírito 
Santo, surge o Setor de Educação do Movimento, responsável por fortalecer os primeiros diálogos 
acerca da formação inicial de professores da Educação do Campo” (p. 328).  
201 Munarim (2008) explicita alguns exemplos de organizações em âmbito regional e nacional, a saber: 
“o Movimento dos Atingidos pelas Barragens (MAB), o Movimento das Mulheres Camponesas (MMC), 
o Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), sindicatos e federações estaduais vinculados à 
Confederação dos Trabalhadores da Agricultura (CONTAG), assim como “seu” Movimento de Mulheres 
Trabalhadoras Rurais (vide a Marcha das Margaridas), a Rede de Educação do Semi-Árido Brasileiro 
(RESAB), Comissão Pastoral da Terra (CPT), além de uma série de organizações de âmbito local” 
(p.61). 
202 A ordem da síntese não necessariamente é a mesma do Manifesto. 
203 Desde a educação infantil até a universidade. 
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A pedra fundamental lançada no I ENERA contribuiu para que outras 

organizações sociais e instituições se engajassem em torno das questões que 

envolvem o campo. Essa articulação coletiva contribuiu para que a luta em prol de 

uma educação própria dos povos do campo204 coadunasse em uma agenda comum 

de diversos sujeitos. A partir desse encontro surgiu à ideia de um programa 

governamental federal de educação para as áreas de assentamentos da Reforma 

Agrária e a realização de uma conferência nacional205.  

A luta e a pressão dos movimentos sociais do campo, principalmente a partir 

do massacre de Eldorado dos Carajás206, resultaram na publicação de uma Portaria 

que criou o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA) em 16 

de abril de 1998. Esse Programa da esfera federal foi instituído pelo Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA) executado por meio do INCRA em parceria com as 

Instituições Públicas de Ensino, os movimentos sociais do campo, os sindicatos rurais 

e as esferas estaduais e municipais. O seu objetivo originário consistiu em executar a 

política de educação em todos os níveis (fundamental, médio, técnico 

profissionalizante, educação de jovens e adultos e o nível superior) nas áreas de 

Reforma Agrária. 

Para Santos (2012) o PRONERA instituiu “novas formas de acesso e 

organização do processo educativo formal. Uma das principais mudanças 

inauguradas pelo programa refere-se à entrada coletiva dos camponeses nas 

instituições de ensino” (p. 632). A autora ressalta que outra “característica importante 

diz respeito aos tempos e espaços educativos, pela adoção da metodologia da 

alternância na organização dos cursos de nível médio e superior207”. Ou seja, a 

organização dos tempos educativos é dividida em dois períodos: tempo comunidade 

e tempo escola. Tal particularidade possibilita “a indissociabilidade entre os 

conhecimentos presentes e historicamente construídos pelos camponeses, nos seus 

 
204 Povos do campo de acordo com Munarim (2008) “são todos aqueles que pertencem a grupos 
identitários, cuja produção da existência se dá fundamentalmente a partir da relação com a natureza, 
direta ou indiretamente vivam essas populações nas sedes de pequenos municípios, ou nas florestas, 
ou nas ribanceiras, ou nas propriedades de agricultura familiar, ou nos assentamentos da reforma 
agrária, ou nas áreas remanescentes de quilombos, ou em outros espaços sócio-geográficos de igual 
apelo cultural e de produção de vida” (p. 59). No decorrer do trabalho irei utilizar tanto o conceito de 
povos do campo, quanto a terminologia sujeitos do campo. 
205 De acordo com Munarim (2008). 
206 No dia 17 de abril de 1996, dezenove trabalhadores rurais sem terra foram mortos pela polícia militar 
no sudeste do Pará, esse massacre ficou conhecido mundialmente como Eldorado dos Carajás.   
207 Ibidem. 
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processos de trabalho, de organização das condições de reprodução da vida no 

campo e nos processos organizativos de classe208”.     

Ainda em 1998, no período de 27 a 31 de julho, na cidade de Luziânia, no 

Estado de Goiás, aconteceu a I Conferência Nacional por uma Educação Básica no 

campo209. Nos debates realizados durante esses dias foi pontuada a necessidade em 

construir uma educação que contemplasse as identidades e especificidades dos 

sujeitos do campo. Como resultado das discussões, segundo Nery (1999) foi criado 

uma Articulação Nacional Por uma Educação Básica do Campo, com sede em 

Brasília. 

O ano de 1998 foi rico em êxitos para as bandeiras de lutas dos movimentos 

sociais do campo. Nesse período, ao mesmo tempo em que as discussões giravam 

em torno de uma Educação Básica no Campo e na constituição do PRONERA, a 

formação das educadoras e educadores do campo alcançou uma conquista 

importante. Ou seja, frente à carência por profissionais qualificados e articulados com 

as lutas dos sujeitos do campo para assumir as escolas do movimento, o MST por 

meio de parcerias com as Instituições de Ensino Superior e o INCRA por meio do 

PRONERA, promoveram a formação e a titulação de professores a partir de um 

projeto de curso ofertado pelas universidades denominado: Pedagogia da Terra. 

Segundo Caldart (2000) precede o curso de Pedagogia da Terra, as atividades 

não formais de formação de educadores desenvolvidos pelo MST, isto é: “o método 

das chamadas oficinas de capacitação pedagógica, por exemplo, é fruto da 

experiência de formação desenvolvidas no interior das turmas de Magistério (...) do 

MST” (p. 170-171). A autora ressalta que diversas Pedagogias fazem do MST, como 

por exemplo: Pedagogia da luta social; Pedagogia da organização coletiva; Pedagogia 

da Terra; Pedagogia da cultura; Pedagogia da história. Além disso, o movimento tem 

como referência as Pedagogias de Paulo Freire, principalmente a Pedagogia do 

oprimido.  

A primeira experiência do curso superior de Pedagogia da Terra foi realizada 

no Rio Grande do Sul em parceira com a Universidade Regional do Noroeste do 

Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUI) com o objetivo de proporcionar formação 

 
208 Ibidem. 
209 Para Nery (1999) essa conferência foi precedida por seminários estaduais, um texto-base e nas 
experiências concretas. E contou com a parceria da CNBB, MST, Fundo das Nações Unidas para a 
Infância (UNICEF), Organização das Nações Unidas para a Educação e Cultura (UNESCO) e a UnB.    
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acadêmica dos educadores que atuavam nas escolas e nos processos educativos do 

MST. Os educandos realizaram uma homenagem para Salete Strozake210 e 

denominaram turma com o seu nome.  

A oferta desse curso foi um marco na história da formação de professores do 

campo. A começar pelo fato de ser o primeiro curso cuja organização e gestão foram 

realizadas por duas coordenações: uma composta por membros da universidade e a 

outra por representantes do MST. Outro aspecto refere-se à organização curricular 

diz respeito à organização curricular estruturada com a Pedagogia da Alternância211, 

desenvolvida em dois tempos educativosformativos: Tempo Escola (TE) – realizado 

na instituição de ensino e o Tempo Comunidade (TC) – desenvolvido nas 

comunidades de origem dos educandos, 

  

A relação entre Tempo Escola (TE) e Tempo Comunidade (TC) é uma forma 
de afirmar a escola como espaço de formação conectado com a comunidade 
e com a organização coletiva e a luta social, seja na relação com a base 
acampada e assentada, seja na participação nas lutas nacionais e 
internacionais dos trabalhadores. É essa materialidade que nos permite ir 
além da escolarização e da formação técnica (CALDART et. al., 2013, p. 139).  

 

A organização do curso em alternância contribuiu para fortalecer as escolas 

dos acampamentos e dos assentamentos, bem como a luta por uma educação própria 

do campo. Isso porque, para ingressar na Pedagogia da Terra, os candidatos 

deveriam pertencer às áreas da Reforma Agrária ou ter alguma ligação com os 

movimentos ou organizações sociais do campo.  

No decorrer dos anos finais da década de 1990 e no início da década de 2000, 

os movimentos sociais do campo, principalmente o MST foram disputando cada vez 

mais espaços na agenda pública por uma educação construída com os sujeitos do 

campo, a partir da luta pela Reforma agrária, realidade, identidade, especificidades, 

entre outros aspectos da vida no meio rural. Dessa forma, vários debates, seminários, 

 
210 De acordo com Lima (2018) ela foi uma educadora e militante do MST que faleceu em um grave 
acidente de carro, quando voltava de Laranjeiras do Sul, no Paraná, após ter realizado uma prova para 
ingressar na universidade. Informações obtidas no site do MST. 
211 De forma singular, ressalto que a Pedagogia da Alternância surgiu na França na década de 1930. 
E, foi fruto da luta dos sujeitos do campo franceses que juntamente com a Igreja e líderes sindicais, 
encontraram na alternância uma possibilidade para garantir o vínculo da educação dos seus filhos com 
a permanência no seio familiar e no campo, bem como, um ensino articulado com a realidade e as 
necessidades agrícolas, entre outros. Ela se expande por outros países da Europa até chegar ao Brasil 
na década de 1960, sendo adotada pela Escola Família Agrícola. No ensino superior a concepção 
pedagógica baseada na alternância ocorreu em 1998 com a oferta das turmas especiais do curso de 
Pedagogia da Terra.   
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encontros e conferências estaduais foram realizados em torno da construção de tal 

intento. 

No ano de 2002, o Estado por meio do Conselho Nacional de Educação e a 

Câmara de Educação Básica publicou a Resolução CNE/CBE 1, de 3 de abril que 

instituiu as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo212. 

O parágrafo único do Art. 2º ressaltou que: 

   

A identidade da escola do campo é definida pela sua vinculação às questões 
inerentes à sua realidade, ancorando-se na temporalidade e saberes próprios 
dos estudantes, na memória coletiva que sinaliza futuros, na rede de ciência 
e tecnologia disponível na sociedade e nos movimentos sociais em defesa de 
projetos que associem as soluções exigidas por essas questões à qualidade 
social da vida coletiva no país (BRASIL, 2002, s/p).  

 

Nas Diretrizes Operacionais de 2002, o conceito de Educação do Campo 

compareceu na legislação educacional brasileira em detrimento da histórica 

terminologia educação rural,      

 

A educação do campo, [...] tem um significado que incorpora os espaços da 
floresta, da pecuária, das minas e da agricultura, mas os ultrapassa ao 
acolher em si os espaços pesqueiros, caiçaras, ribeirinhos e extrativistas. O 
campo, nesse sentido, mais do que um perímetro não-urbano, é um 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 (BRASIL, 2002, s/p). 

 

O texto legal das Diretrizes explicitou, formalizou e contemplou a educação 

escolar nos termos preconizados pelos povos do campo, segundo Munarim (2008) a 

sua construção teve ampla participação das organizações e movimentos sociais 

pertencentes à Articulação Nacional Por uma Educação do Campo. O autor chama a 

atenção para o fato de que, apesar das Diretrizes terem percorrido todos os trâmites 

legais para a sua constituição e homologação, ela não foi reconhecida pelo então 

ministro da educação213 até o final da sua gestão.    

Ademais, no ano de 2002214 foi realizado o Seminário Nacional Por uma 

Educação do Campo na UnB. A partir das discussões realizadas nesse evento, a 

expressão Educação Básica do Campo, que outrora, havia surgido no I ENERA 

passou a ser chamada: Educação do Campo (EdoC) que:  

 
212 Aprovada pela Lei 36 de 2001 do dia 04 de dezembro de 2001. 
213 Paulo Renato Souza. 
214 No período de 26 a 29 de novembro. 
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Nasce da ‘experiência de classe’ de camponeses organizados em 
movimentos sociais e envolve diferentes sujeitos, às vezes com diferentes 
posições de classe. Sim! A Educação do campo inicia sua atuação desde a 
radicalidade pedagógica destes movimentos sociais e entra no terreno 
movediço das políticas públicas, da relação com um Estado comprometido 
com um projeto de sociedade que ela combate, se coerente for com sua 
materialidade e vínculo de classe de origem. Sim! A Educação do campo tem 
se centrado na escola e luta para que a concepção de educação que oriente 
suas práticas se descentre da escola, não fique refém de sua lógica 
constitutiva, exatamente para poder ir bem além dela enquanto projeto 
educativo. E uma vez mais, sim! A Educação do campo se coloca em luta 
pelo acesso dos trabalhadores ao conhecimento produzido na sociedade e 
ao mesmo tempo problematiza, faz a crítica ao modo de conhecimento 
dominante e à hierarquização epistemológica própria desta sociedade que 
deslegitima os protagonistas originários da Educação do campo como 
produtores de conhecimento e que resiste a construir referências próprias 
para a solução de problemas de uma outra lógica de produção e de trabalho 
que não seja a do trabalho produtivo para o capital (CALDART, 2009, p. 38). 

       

A partir das ponderações da autora é notório que a educação do/no/com o 

campo é fruto das lutas dos sujeitos e movimentos sociais do campo, tanto pela 

Reforma Agrária, como por uma educação que valorize os seus conhecimentos, as 

suas lutas e preconize outra lógica de produção e de trabalho no campo. Ela se 

contrapõe à educação rural – que não é extinta ou superada. Ao contrário, esse 

modelo educacional que ao longo do tempo foi implementando com o respaldo, 

principalmente do Estado e dos ruralistas perdura até os dias atuais. São projetos de 

educação e de campo em constantes disputas.  

 

 

2.4 – A formação de professores no município de Goiás e a construção das 

escolas do/no/com campo 

 

No decorrer da década de 1990, os sujeitos do campo no município de Goiás 

por meio das suas lutas conseguiram conquistar a posse da terra e o reconhecimento 

das escolas nos acampamentos e assentamentos, como historiadonarrado na sessão 

anterior. Em relação à formação de professores ainda havia a ausência do poder 

público na oferta de habilitação adequada para os educadores que estavam em 

atividade. 

No intuito de atender a essa demanda histórica, em 1997, o MEC por meio da 

Secretaria de Educação a Distância (SEED), criou o Programa chamado 
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PROFORMAÇÃO215 com o objetivo de qualificar os professores que não possuíam 

formação específica e estavam em exercício nas quatro séries iniciais do ensino 

fundamental, nas classes de alfabetização ou na Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

das redes públicas de ensino do país.  

Para a execução desse Programa, o MEC/SEED orientou que os cursos 

fossem ofertados da seguinte forma: i) atividades à distância, orientadas por material 

impresso e vídeográfico; ii) atividades presenciais, concentradas nos períodos de 

férias escolares e nos sábados com encontros quinzenais e, iii) atividades de prática 

pedagógica nas escolas dos professores cursistas, acompanhadas por tutores e 

distribuídas por todo o período letivo.  

A formação seria realizada à distância, pois no entendimento do MEC tal 

formato atingiria uma população numerosa e dispersa geograficamente, com o 

fornecimento de orientações e conteúdos pedagógicos de qualidade. Para a execução 

do PROFORMAÇÃO, o governo federal realizou parcerias com os Estados e os 

Municípios.  

O município de Goiás com vistas a qualificar os profissionais da educação, em 

1999, criou o Plano de Carreira dos Servidores da Educação. Ademais, para se 

adequar às exigências da LDB/1996 que delegou à União, Estados e municípios a 

responsabilidade em promover programas de formação inicial para os professores da 

educação básica, realizou uma parceria com o governo federal e aderiu ao 

PROFORMAÇÃO. 

Ao realizar a pesquisa na SME encontrei Medeiros, uma profissional que 

trabalhou como tutora do PROFORMAÇÃO. Em uma conversa realizada no dia 08 de 

março de 2019, a respeito da história da formação de professores no município de 

Goiás, ela narrou o seguinte: “Era um curso oferecido pelo MEC. Eles faziam uma 

parceria com os municípios que tinham os professores sem formação inicial, que 

atuavam na primeira fase da formação básica sem o magistério ou não tinham nem o 

magistério”. 

A organização do curso do PROFORMAÇÃO no município de Goiás foi 

estruturada da seguinte forma: 

 

― Esse curso era semipresencial. No período de férias, tinha dois encontros 
presenciais nas séries formadoras que chamavam núcleos de formação. Nos 

 
215 Disponível em: http://proformacao.proinfo.mec.gov.br/apresentacao.asp.  

http://proformacao.proinfo.mec.gov.br/apresentacao.asp
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finais e nos meios de ano, que eram dezembro e julho, os professores vinham 
para o encontro presencial que era de quinze dias, nesses quinze dias eles 
recebiam formação para oito módulos. Esses oito módulos, eram da área de: 
matemática, linguagem, vida e natureza, identidade, sociedade e cultura – 
que trabalhava só geografia e dois outros que era a formação de professores 
mesmo, que trabalhava panfletos que estudava linguagens da educação. 
Bom, durante os quinze dias ficavam com os professores formadores e 
durante o ano ficava com nós que éramos os instrutores. Durante o ano nós 
íamos conhecer a realidade, uma vez por mês nós tínhamos que assistir uma 
prática pedagógica desse professor. Tudo que ele aprendia aqui no curso, ele 
voltava para a sala e aplicava em sala (CONVERSA, MEDEIROS, 
08/03/2019). 

 

À medida que o PROFORMAÇÃO foi sendo desenvolvido, o perfil dos 

professores que atuavam nas escolas rurais do município de Goiás, foi 

comparecendo:  

 

― Tinha professor que não sabia o que era um plano de aula. Nunca soube. 
Nós começamos com um plano de aula na época. O que é plano [...]? Para 
que? E como? Era assim o plano, o primeiro plano de aula que a gente 
elaborou com eles foi assim. Depois disso começou o que é objetivo, 
conteúdo, estratégias e avaliação do plano de aula. Depois passava para os 
projetos pedagógicos [...]. E, aí é que se foi conhecer qual era a realidade não 
só daqui como muitos outros municípios também.  
― Qual realidade [perguntei]?  
― Goiás tinha 65 professores sem formação inicial, alguns chegavam até o 
ensino médio, a maioria tinha o ensino fundamental e atuando. E tinha 
professores que tinha quarta, quinto ano, quarta série do ensino fundamental 
e lecionava para a quarta série do ensino fundamental. Então, essa era a 
realidade. Não muito longe, porque, hoje nós estamos em 2019, isso foi lá 
nos anos 2000. Essa era a realidade de 19 anos atrás, 20 anos atrás [...]. 
Então, nessa época [...] professores que não tinham habilitação inicial, eles 
ficavam dois anos nesse curso e saíam com o magistério. E aqui em Goiás 
já teve 60 e tantas escolas rurais multisseriadas que atendiam alunos da 
educação infantil ao quinto ano, com esse nível de professores (CONVERSA, 
MEDEIROS, 08/03/2019). 

 

A ausência do poder público do município de Goiás em ter uma política pública 

para a formação de professores ou a oferta de programas de qualificação para os 

docentes em exercício, ao longo do tempo, corroborou para os profissionais efetivos 

ou contratados, atuassem nas primeiras quatro séries do Ensino Fundamental, nas 

classes de alfabetização ou nos programas de Educação de Jovens e Adultos sem a 

habilitação mínima exigida. No decorrer da conversa Medeiros (2019) narrou a 

seguinte a situação:  

 

― Muitos desses professores que eram contratos, mas muitos deles eram 
efetivos. Esse aluno de quarta série, por exemplo, era professor efetivo. O 
meu aluno era efetivo da rede. Era tão... A coisa era tão fora da realidade... 
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Um dia um coordenador da secretaria de educação olhou pra mim e falou 
assim:  
“― Você é tutora de fulano”?  
“― Eu sou”.  
“― Você sabia que ele escreve tudo errado”?  
“― Eu sei”.  
“― Você já viu algo que ele escreveu? Muitas vezes não tem coerência não. 
Tem coesão? Não tem isso. Não, tem aquilo”.  
“― Eu sei disso também”.  
“― E o que você está fazendo para melhorar isso”?  
“― Eu falei: olha! Eu estou no curso com ele, eu corrijo as coisas que ele faz, 
eu ensino ele a fazer planejamento. Mas tem uma coisa que eu vou te falar e 
talvez você não saiba. Você sabia que o coordenador pedagógico dele é 
você? Não vai à escola dele”. Então era assim [...] (CONVERSA, MEDEIROS, 
08/03/2019). 

 

A narrativa de Medeiros demostrou que o trabalho desenvolvido pelos tutores 

do PROFORMAÇÃO desvelou as fragilidades dos professores que atuavam nas 

escolas rurais do município de Goiás e demonstrou como os gestores lidavam com 

essa questão, ou seja, havia um coordenador pedagógico que não realizava o 

acompanhamento necessário. No desenvolver do Programa, certas situações como 

as narradas a seguir fizeram parte do processo:  

 

― O pessoal da Secretaria nos via como intrusos que estavam... Porque, a 
gente começou a desmistificar algumas coisas, plano de aula ninguém fazia, 
tinham os coordenadores que mandavam as coisas prontas para eles darem 
as aulas. E os planos eram ditados, a maioria era ditado! [...]. Chegava e 
ditava, o pessoal copiava prontos. É assim que você vai dar aula e pronto! 
Era assim que as coisas funcionavam! Mas, aí quando a gente começou, a 
gente chegava e falava eu quero o meu planejamento! A gente chegava: “― 
não é assim que se planeja: você dá o que tem que ser trabalhado. O 
professor tem que fazer”. E isso criou uma certa... Era como se a gente fosse 
os fiscais. Mas na verdade a gente não tinha poder nenhum, mas a gente era 
enjoada demais! E aí acabou que se tornou uma coisa até melhor! 
(CONVERSA, MEDEIROS, 08/03/2019). 

 

 Uma das orientações para a realização dos cursos PROFORMAÇÃO era que 

os tutores do Programa deveriam fazer o acompanhamento pedagógico in loco, nas 

escolas dos professoresalunos. Quando as visitas começaram a ser realizadas, foi 

constatado que o cotidiano dos docentes era permeado pelas seguintes situações:  

 

― E o professor era o faxineiro, a merendeira também. Então, se ele morava 
longe da escolinha, ele fazia a merenda em casa, levava nas costas e ia 
embora dar aula. Tinha professor que dava aula em duas escolas. Então, ele 
fazia a merenda de manhã, punha nas costas, dava aula, ia para casa 
almoçar, fazia a merenda. E, ia para a escola com essa merenda nas costas. 
Tinha essa realidade! (CONVERSA, MEDEIROS, 08/03/2019). 
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A realização das visitas nos locais de trabalho dos professores contribuiu para 

revelar as condições em que se davam o exercício cotidiano. Ademais, auxiliou no 

diagnóstico das escolas rurais do município de Goiás:  

 

― Então, tinha escolas que funcionavam em todos os lugares possíveis que 
você imaginar. É no paiol, no curral, varanda de casa, rancho de pau-a-pique, 
telhado de palha, em casinhas, fazendo uma sala em qualquer lugar, no meio 
do mato. E se falava que isso era uma escola! Nome de escola, por exemplo, 
era o nome da fazenda ou de uma professora. [...]. Bom, quando a gente 
começou a perceber tinha alunos falsos, escolas falsas. Tinha alunos, por 
exemplo, o município informava, o censo era manual né! Informava a 
quantidade de alunos que quisesse informar, porque vinham recursos. E, aí 
quando a gente ia na escola... Uma vez, eu cheguei em uma escola, 
custamos quase uns dois dias para achar essa escola, porque, eu tinha que 
ir lá fazer visita, porque, o professor era o meu aluno. Quando cheguei na 
escola tinha uma caixa de marimbondo desse tamanho [faz sinal com a mão 
indicando mais de um metro de altura] dentro da sala de aula. Aí eu falei: 
“―como você dá aula aqui”? Ele não dava aula. Ele só recebia. Ele gastava 
a merenda escolar na casa dele. E, ele não tinha nenhum aluno. Nossa! E 
isso era várias situações desse jeito. Não era uma ou duas não. Mas, aí 
quando veio o PROFORMAÇÃO, a gente começou a ter uma certa... É, 
vamos dizer assim uma seriedade com a coisa [...]. Então essa era a 
realidade das escolas rurais! [...]. Diante dessa realidade que eu estou te 
falando, essas escolas eram muito precárias, sanitários a maioria não tinha! 
Vai lá no mato e faz por aí mesmo! Higiene praticamente não existia, porque 
muitas não tinham água. Os meninos era quem levavam água. Os recursos 
ficavam aqui na Secretaria, gasto da forma como bem queria. E, aí essas 
escolas, elas sobreviviam dessa forma. Merenda escolar duas vezes ao ano. 
Os recursos, eles ficavam aqui e a gente sabia que eram gastos de forma 
inadequadas, desviados! (CONVERSA, MEDEIROS, 08/03/2019). 

 

As visitas realizadas pelos tutores do PROFORMAÇÃO contribuíram para além 

da formação profissional preconizada. Expôs à realidade das escolas rurais do 

município, a precariedade na infraestrutura, a ausência de recursos didáticos, a 

existência de escolas falsas, o desvio dos recursos, a gestão deficitária, entre outras 

situações mencionadas na narrativa.     

Em relação aos professores do município de Goiás que não possuíam 

habilitação específica após a realização do curso do PROFORMAÇÃO:  

 

― Eles saiam desse curso com o nível que eles tinham inicial esquecido. Eles 
saíam como se eles fossem classificados ou reclassificados não sei a palavra 
certa. Eles saíam com o ensino médio, com a formação inicial em magistério, 
formação secundária que era o ensino médio (CONVERSA, MEDEIROS, 
08/03/2019). 

 

Nesse aspecto, o PROFORMAÇÃO, contribuiu para a formação dos 

professores e para desvelar a realidade da educação rural no município de Goiás. 
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Contudo, a formação oferecida, além de ser generalista para todos os contextos 

(urbano e rural) também era aligeirada. Ou seja, em dois anos os professores eram 

diplomados com o nível médio e tinham a sua formação inicial “esquecida” como foi 

mencionado por Medeiros.  

Após a realização do PROFORMAÇÃO, outros programas de formação de 

professores foram surgindo no município de Goiás:  

 

― E, aí com isso, depois veio às parceladas que a UEG ofereceu e muito 
desses professores foram fazer Pedagogia, semipresencial quase da mesma 
forma. No início, o governo federal tinha a proposta de ter uma sequência do 
PROFORMAÇÃO como um curso superior bem aceito na época, depois disso 
não veio o curso. E aí veio às parceladas pelo governo estadual que resolveu 
muitos os problemas dos professores como o PROFORMAÇÃO 
(CONVERSA, MEDEIROS, 08/03/2019). 

 

As “parceladas” da Universidade Estadual de Goiás (UEG) mencionada na 

narrativa de Medeiros, se refere a um convênio entre a UEG, a Secretaria Estadual 

de Educação e a Associação Goiana dos Municípios (AGM), firmado em 1999, para a 

oferta do Programa Universidade para os Trabalhadores da Educação. Esse 

Programa se desdobrou no projeto intitulado: Licenciatura Plena Parcelada (LPP) que 

tinha como principal objetivo fornecer formação de nível superior216 para os 

professores da educação básica:  

 

― Eu consegui passar para História na UEG e [...] no mesmo ano apareceu 
a Pedagogia parcelada, um programa do governo do Estado [...]. Devido à 
dificuldade e a instabilidade que eu estava aqui em Goiás, teria que voltar 
para o campo e vir de lá para assistir aulas à noite todo dia. E eu não 
conseguia. E a parcelada era uma forma de alternância. Eu estudava nas 
séries e a cada quinze dias. Nos finais de semana ficava estudando em casa. 
Eu fiz as parceladas, a Pedagogia parcelada. E, assim inseri no movimento 
das escolas (CONVERSA, MOREIRA, 30/11/2018).    

 

A forma como os cursos eram ofertados, ou seja, à distância e com um período 

de aulas concentrado, contribuiu para facilitar a participação dos professores do 

campo, como por exemplo, o caso de Moreira que optou por essa modalidade em 

detrimento de uma graduação que seguia o calendário normal da universidade. 

Ademais, frente à histórica ausência do poder público em ter uma política pública 

voltada para a formação de professores, a oferta de cursos para os profissionais que 

 
216 A LDB/1996 preconizou não somente a formação em nível médio, mas também a de nível superior. 
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estavam em exercício foi fundamental para garantir a qualificação, haja vista, que os 

docentes eram desprovidos de habilitação.    

Enquanto o município de Goiás realizava parcerias com o governo federal e 

estadual para a realização de cursos voltados para a formação dos professores da 

educação básica. No cenário nacional, os movimentos sociais do campo já haviam 

conseguido assegurar uma importante conquista legislativa, isto é: as Diretrizes 

Operacionais para a Educação Básica para as Escolas do Campo de 2002. Ademais, 

havia definido que a educação para os sujeitos do campo seria a Educação do Campo, 

com isso as lutas se pautaram em torno do fortalecimento desse conceito, bem como, 

políticas públicas para implementação e o reconhecimento das Diretrizes 

Operacionais.  

A ascensão do Partido dos Trabalhadores (PT) ao poder em 2003 contribuiu 

para que algumas bandeiras de luta do Movimento de Educação do Campo 

ocupassem espaços no âmbito do MEC. Por exemplo, no primeiro ano da gestão do 

Presidente Luís Inácio Lula da Silva, por meio da Portaria nº 1374217, foi criado o Grupo 

Permanente de Trabalho do Campo composto por representantes do governo e dos 

movimentos sociais. Esse grupo tinha a atribuição de articular as ações do MEC para 

a educação do campo, bem como, divulgar, debater e esclarecer as Diretrizes 

Operacionais para a educação básica nas escolas do campo, dentre outras 

atribuições. 

Em 2004, foi realizada a II Conferência Nacional de Educação do Campo, 

momento em que a articulação entre o Estado e as organizações e movimentos 

sociais do campo resultou na criação no âmbito do MEC de uma agenda para a 

educação do campo. Nesse período, foi criada a Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização e Diversidade (SECAD218) e a Coordenação-Geral de Educação do 

Campo designadas para promover ações para estruturar a educação do campo como 

uma política pública de Estado.  

As conquistas das organizações e dos movimentos sociais do campo em 

âmbito nacional tiveram ressonâncias no município de Goiás. Tanto é que no ano de 

2004, ocorreu um processo de reorganização das escolas localizadas no meio rural:   

 
217 De 03 de junho de 2003. 
218 Transformada posteriormente em Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade 
e Inclusão (SECADI). E extinta pelo governo Bolsonaro, por meio do Decreto nº 9.465, de 2 de janeiro 
de 2019. 
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― Tinha muita participação das famílias. No início não tinha apoio da 
Secretaria, depois que a prefeitura foi apoiar. Imagina era escola no 
assentamento todo mundo tinha medo! Naquela época, uma instituição 
estatal apoiar um acampamento era um negócio muito difícil! Mas, aí foi 
conseguindo aos poucos [...]. A primeira escola polo [...] da região [...] na 
verdade foi uma demanda do pessoal dos assentamentos [...]. Inclusive, está 
na ata do conselho municipal a demanda deles pela escola polo para 
melhorar equipamentos, estrutura, para acabar com as multisseriadas. Eles 
pensavam que acabando com as multisseriadas tudo se resolvia! 
(CONVERSA, MOREIRA, 30/11/2018). 

 

O processo de criação das escolas do campo do município de Goiás segundo 

a narrativa de Moreira foi fruto de reivindicação dos sujeitos do campo. Nesse aspecto, 

houve uma reorganização das diversas escolas rurais que existiam no meio rural. 

Muitas foram fechadas. De forma que, apenas quatro escolas foram transformadas 

em Escolas Polos do Campo:  

 

― Em 2004, 2005 terminou de [...] criar as Escolas Polos do Campo. A ideia 
de escolas Polo: primeiro [...] pegou a Teresinha de Jesus Rocha, a Olímpya 
Angélica de Lima que é lá na São Carlos, Vale do Amanhecer e depois, [...] a 
Holanda que era outra escola que foi para o Assentamento Holanda 
(CONVERSA, MEDEIROS, 08/03/2019). 

 

O processo de criação das escolas polos do campo no município de Goiás 

começou em 1999 e perdurou até 2005. De acordo com Moreira (2018; 2016), 

atualmente existem sete escolas municipais situadas no campo: quatro são escolas 

polos – que atendem da educação infantil até o nono ano. As outras três escolas – da 

educação infantil até a primeira fase do ensino fundamental e são respectivamente: 

Escola Municipal Pingo de Gente (Distrito de Colônia de Uvá), Escola Municipal Uvá 

(Fazenda Uvá) e Escola Municipal Mãozinha de Anjo (Distrito de São João). A autora 

menciona que há três escolas de ensino médio no campo: Escola Estadual São João, 

Escola Estadual Walter Engel e a Escola Família Agrícola de Goiás (EFAGO). 

  

Eu quero uma escola do campo 
Que tenha a ver com a vida com a gente 
Querida e organizada 
E conduzida coletivamente. [...] 
(SANTOS (c), 2006, p. 26). 
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A imagem 14 retrata cenas do cotidiano das quatro escolas polos do campo do 

município de Goiás. A primeira fotografia no canto superior esquerdo é a escola 

Olympia localizada no Projeto de Assentamento São Carlos, do lado direito superior 

está a Terezinha de Jesus Rocha que fica no Distrito da Buenolândia, no canto inferior 

do lado esquerdo é a Escola Holanda do Projeto de Assentamento Holanda e do lado 

direito inferior está a Escola Vale do Amanhecer do Distrito da Calcilândia. São duas 

escolas no assentamento e duas escolas nos Distrito: 

 

― Quando se teve essa ideia de agregar essas escolas, várias numa escola 
[...], que a gente chama de escolas polos foi o início de uma melhoria na 
educação básica municipal, porque [...] nós temos escolas polos que atende 
da educação infantil de 4 a 5 anos até o 9º ano na mesma escola [...]. Naquela 
época foi o primeiro avanço que a gente teve [...] e tínhamos muitos alunos. 
E aí os alunos foram atendidos nas séries certas: 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, [...] agregou 
[as escolas] e levou os alunos para as séries corretas. Então, ficava alunos 
da 1ª na 1ª, alunos da 2ª na 2ª, não era mais multisseriadas. E esse foi um 
avanço (CONVERSA, MEDEIROS, 08/03/2019). 

  

Imagem 14 – Cenas das Escolas Polos da EdoC do município 
de Goiás. 

Fonte: Arquivos da SME de Goiás.  
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 A criação das escolas polos do campo foi acompanhada de uma série de 

mudanças, as quais Medeiros considera como avanços, isto é: a oferta de dois níveis 

da educação básica – infantil até os anos finais do ensino fundamental, o atendimento 

dos alunos nas devidas séries em detrimento das classes multisseriadas. Ademais, 

provocou alterações em outras áreas:  

 

― Avançou [...] na merenda escolar [...]. Hoje tem uma nutricionista, tem o 
departamento de compra de merenda que resolve todos os problemas das 
escolas daqui, todas as dificuldades que a gente tem são resolvidas aqui. E 
então, por exemplo, uma escola que recebia merenda escolar duas vezes ao 
ano, hoje não passa nenhum dia sem merenda escolar. As cozinhas têm 
capacitação de merendeiras, as cozinhas com telinhas, tem higienização 
(CONVERSA, MEDEIROS, 08/03/2019). 

 

A qualidade na oferta da educação do campo, a sua implementação como 

direito dos sujeitos que vivem no e do campo e como política pública de Estado é uma 

luta constante engendrada pelos movimentos sociais do campo que têm permanecido 

constantemente nas trincheiras e tem vencido diversas batalhas.  

Nesse aspecto, o Parecer nº 3/2008219 é relevante, pois estabeleceu as 

diretrizes complementares, as normas e os princípios para o desenvolvimento de 

políticas públicas de atendimento da Educação Básica do Campo. Além disso, definiu 

que o conceito de Educação do Campo compreende a Educação Básica, nos níveis 

de educação infantil, ensino fundamental, médio e técnico integrado, destinados aos 

agricultores familiares, extrativistas, pescadores artesanais, ribeirinhos, assentados e 

acampados da Reforma Agrária, quilombolas, caiçaras, indígenas e dentre outros. 

O ano de 2010 foi significativo em termos de conquistas do movimento Por uma 

Educação do Campo. Nesse período, ocorreu a criação do Fórum Nacional de 

Educação do Campo (FONEC), que nasceu com o objetivo de fortalecer a autonomia, 

o debate, a elaboração e, especialmente, a materialização de políticas públicas 

voltadas para a educação do campo. Ademais, algumas demandas foram 

asseguradas no Decreto nº 7.352220 que dispõe sobre a Política de Educação do 

Campo e o PRONERA.  

Essa medida legislativa estabeleceu que a Política de Educação do Campo 

deverá ampliar e qualificar a oferta de educação básica e superior às populações do 

 
219 Aprovado no dia 18 de fevereiro de 2008. 
220 De 04 de novembro de 2010. 
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campo221. Além disso, deve ser desenvolvida pela União em regime de colaboração 

com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. O Decreto definiu o conceito de 

escolas do campo222 e no seu Art. 2º definiu os princípios da educação do campo, 

quais sejam: 

 

I - respeito à diversidade do campo em seus aspectos sociais, culturais, 
ambientais, políticos, econômicos, de gênero, geracional e de raça e etnia; II 
- incentivo à formulação de projetos político-pedagógicos específicos para as 
escolas do campo, estimulando o desenvolvimento das unidades escolares 
como espaços públicos de investigação e articulação de experiências e 
estudos direcionados para o desenvolvimento social, economicamente justo 
e ambientalmente sustentável, em articulação com o mundo do trabalho; III - 
desenvolvimento de políticas de formação de profissionais da educação para 
o atendimento da especificidade das escolas do campo, considerando-se as 
condições concretas da produção e reprodução social da vida no campo; IV 
- valorização da identidade da escola do campo por meio de projetos 
pedagógicos com conteúdos curriculares e metodologias adequadas às reais 
necessidades dos alunos do campo, bem como flexibilidade na organização 
escolar, incluindo adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola 
e às condições climáticas; e V - controle social da qualidade da educação 
escolar, mediante a efetiva participação da comunidade e dos movimentos 
sociais do campo (BRASIL, 2010, s/p). 

 

O Decreto supramencionado é um dos principais dispositivos que regulamenta 

a educação do campo. Esse marco normativo versou a respeito da articulação dos 

recursos didáticos, pedagógicos, tecnológicos, culturais e literários com os 

conhecimentos dos sujeitos do campo, considerando os saberes próprios das 

comunidades em diálogo com os saberes acadêmicos e a contextualização das 

propostas de educação no/do campo.  

Além disso, responsabilizou as esferas do poder público em reduzir os 

indicadores de analfabetismo por meio de políticas de educação de jovens e adultos; 

garantir o fornecimento de energia elétrica, água potável, saneamento básico; 

contribuir para a inclusão digital de forma a ampliar o acesso a computadores e a 

outras tecnologias digitais da comunidade escolar e a população próxima às escolas 

 
221 De acordo com esse Decreto populações do campo são: os agricultores familiares, os extrativistas, 
os pescadores artesanais, os ribeirinhos, os assentados e acampados da reforma agrária, os 
trabalhadores assalariados rurais, os quilombolas, os caiçaras, os povos da floresta, os caboclos e 
outros que produzam suas condições materiais de existência a partir do trabalho no meio rural. Além 
disso, ele define escola do campo como aquela situada em área rural, conforme definição do IBGE, ou 
aquela situada em área urbana, desde que atenda predominantemente a populações do campo 
(BRASIL, 2010).  
222 “Aquela situada em área rural, conforme definida pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística - IBGE, ou aquela situada em área urbana, desde que atenda predominantemente a 
populações do campo” (Art. 1º, parágrafo I, inciso II, Brasil, 2010, s/p).  
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do campo; ofertar a educação infantil; formação inicial e continuada de professores, 

dentre outros223.  

Para a execução e implementação da Política de Educação do Campo, em 

2013, a Portaria nº 86224 instituiu o Programa Nacional de Educação do Campo 

(PRONACAMPO), que “consiste em um conjunto articulado de ações de apoio aos 

sistemas de ensino225”. Essa Portaria fortaleceu os princípios da educação do campo 

e estabeleceu quatro eixos para a materialização, a saber: I - Gestão e Práticas 

Pedagógicas; II - Formação de Professores; III - Educação de Jovens e Adultos, 

Educação Profissional e Tecnológica; e IV - Infraestrutura Física e Tecnológica.   

No município de Goiás, o poder público municipal, a partir de 2013, tem 

procurado desenvolver ações para estruturar a educação ofertada nas escolas polos 

do campo:  

 

― Chegam livros nas escolas, livros literários. Tudo que a gente tem de 
ofertar de bom dentro da educação, chega para os municípios e é bem 
aplicado aqui, por mais distante que seja [...] mesmo sendo rural [...]. Então, 
assim o aluno pode receber lá no campo a mesma formação, a mesma 
diretriz, o mesmo conhecimento que um aluno urbano tem da mesma rede. 
Então, por exemplo, a gente trabalha hoje com um projeto de leitura, a gente 
chama de cidade leitora. Todos os anos a gente tem uma formação sobre ele 
e as escolas trabalham com a leitura e com a escrita, esse projeto chega para 
todo mundo. É rural? Não tem diferenciação, cada um trabalha na sua linha 
[...] (CONVERSA, MEDEIROS, 08/03/2019). 

 

O projeto “Cidade Leitora” é desenvolvido para as escolas urbanas. Para as 

escolas do campo foi criado, em 2018, o projeto “Sementes Literárias no Campo”,   

 

Eu quero uma escola do campo 
Que não tenha cercas que não tenha muros 
Onde iremos aprender 
A sermos construtores do futuro.  
Eu quero uma escola do campo 
Onde o saber não seja limitado 
Que a gente possa ver o todo 
E possa compreender os lados [...] 
(SANTOS (c), 2006, p. 26) 

 
223 Vale elucidar que os princípios assegurados nesse aparato legal contribuem para nortear a 
implementação da Educação do Campo no sistema público de ensino. Ademais os movimentos sociais 
do campo seguem pleiteando, construindo e fortalecendo outros princípios de educação do campo, 
como por exemplo, a relação da educação do campo com o trabalho e com a produção da vida. 
224 De 1º de fevereiro de 2013.  
225 Brasil, (2013, s/p). 



 

141 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A imagem 15 permite compreender como o projeto tem sido executado nas 

escolas polos do campo. As fotografias demostram a participação dos alunos nas 

atividades do Projeto. As ações têm sido realizadas no sentido de promover o 

envolvimento da comunidade escolar com o processo de leitura.  

Os professores têm se envolvido e procurado desenvolver um trabalho 

interdisciplinar com vistas a fortalecer a leitura nas escolas polos da educação do 

campo. De acordo com Moreira, Teles e Neia (2018) os professores das escolas 

municipais: Olimpya Angélica de Lima e Vale do Amanhecer elaboraram o projeto “A 

quem encontrar” que: 

 

Buscou interagir com todas as áreas do conhecimento, tendo a leitura como 
o elo entre as diferentes disciplinas, e possibilitou aos estudantes exercitarem 
os sonhos, a liberdade, a curiosidade, o espírito aventureiro que existe dentro 
de cada um para, assim, tornar a sala de aula um espaço de reflexão sobre 
a vida cotidiana dos estudantes (p. 06).  

 

Fonte: Arquivos da SME de Goiás. 

Imagem 15 – Sementes Literárias no Campo 
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O projeto proporcionou aos diversos estudantes envolvidos a troca de cartas, 

bem como possibilitou a interação entre as escolas polo do campo. Os autores 

afirmam que, nas cartas além dos alunos narrarem as experiências, sentimentos e 

sonhos, também compareceu o desejo de ter um encontro entre eles. O que foi 

prontamente atendido pelos professores, isto é, foi realizada uma visita da Escola 

Olympia à Escola Vale do Amanhecer.   

O processo de criação e acompanhamento das escolas do campo no município 

de Goiás reverberou na formação de professores:  

 

― Todas as pessoas que estão na rede tem que ter formação. Acho que tem 
ainda alguns professores com o nível médio por opção, mas são efetivos. 
Mas tem gente que ficou, tem alguns professores mesmo sendo efetivos 
saíram da rede, tem alguns que ainda tem magistério, mas que acha que não 
quer fazer superior. Tem uns que fala que vai fazer. Outros que não se pode 
obrigar. Mas isso exonera para ele próprio. O salário que não vai mudar. A 
valorização profissional mudou muito. Todos os comissionados tem que ter 
curso superior. Nisso hoje nós temos o piso, recebemos por ele, mesmo 
estando atrasado é o piso. E temos a formação de professores. Esses cursos 
que chegam. [...]. A gente tem aqui o PNAIC226 [...] desde 2014, se eu não 
me engano [...]. Então, esses cursos, eles chegam para a gente na escola 
mais longe que a gente tem. Hoje todos os professores do 1º, 2º, 3º, ano 
fazem o curso, recebem o material, estão capacitados, sabendo o que estão 
fazendo [...]. Desde que surgiu aqui em Goiás, mesmo com as dificuldades 
de trazer o professor, tem professor que não quer vir, a gente fazia chegar 
até eles. Então, por exemplo, a escola lá da Olympia, os professores daquela 
região, todos fizeram esses cursos de formação e assim [...] estou falando do 
PNAIC, que é um deles, tem vários outros [...]. Na verdade, esses conselhos, 
conselho de educação, conselho de classe, conselho de merenda resolveu 
muita coisa. Hoje já há fiscalização, é diferente, é outra coisa (CONVERSA, 
MEDEIROS, 08/03/2019). 

 

A narrativa de Medeiros ao abordar o processo de organização das escolas 

polos do campo no município de Goiás, ressaltou os aspectos positivos em relação à 

valorização profissional e salarial dos professores, demostrou o envolvimento dos 

professores das escolas polos no campo nos cursos de formação complementar. Mas, 

como se diz no ditado popular: “nem tudo são flores”!   

 

― Não dá para discutir a Terezinha de Jesus Rocha, sem discutir 
assentamento, sem discutir a luta pela terra, porque 80, 85, 90 por cento dos 
alunos são dos assentamentos, são do campo. E aí, o Distrito foi por acaso 
que construiu o prédio lá e ficou com o nome da escola. Mas toda a história 
da luta daquela escola vem do assentamento e de outras também. É um caso 
a se pensar a questão da escola. Quando tira a escola do assentamento, 

 
226 Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC). Ao aderir ao PNAIC os professores 
alfabetizadores e orientadores de estudos participam de uma formação para que possam desenvolver, 
com qualidade, o trabalho com a linguagem oral e escrita, em creches e pré-escolas. 
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distancia as famílias. A escola São Carlos, por exemplo, os pais são mais 
presentes, mais polêmicos, exigem direitos. No caso da Holanda é a mesma 
coisa. Na Holanda o povo é mais articulado. Mas, agora as outras que estão 
lá nos Distritos é mais difícil de reunir as famílias. O sentimento de 
pertencimento é menor das famílias quando a escola não está dentro do 
assentamento. A escola lá foi para o Distrito, não foi para o assentamento, 
são realidades (CONVERSA, MOREIRA, 30/11/2018). 

  

As escolas do campo ao serem criadas no município de Goiás geraram reflexos 

negativos. Ou seja, o fechamento das escolas multisseriadas localizadas dentro dos 

assentamentos, provocou alterações na relação: escola – família – comunidade. As 

escolas que foram criadas fora dos assentamentos: Terezinha de Jesus Rocha no 

Distrito da Buenolância e a Vale do Amanhacer localizada na Calcilândia, 

corroboraram para distanciar e diminuir o sentimento de pertencimento das famílias 

como mencionado na narrativa supracitada. Ademais, uma vez que, a distância entre 

uma parcela e outra dos lotes do assentamento é grande, houve a necessidade de 

transporte escolar para o deslocamento: 

 

― A educação básica no geral deixa a desejar. A estrutura ainda é muito 
precária, o transporte escolar por mais que a gente defende que tenha 
escolas próximas das suas casas né. Como tem poucas pessoas nos campos 
e distantes umas das outras é quase impossível imaginar que todas as 
pessoas consigam escolas, principalmente a nível de segunda fase do ensino 
médio próximas de casa. Então, já melhorou muito. Algum tempo atrás, os 
meninos andavam em caminhonetes e hoje já tem ônibus. Já teve uma 
melhora significativa, mas ainda é muito difícil. Estrada de chão, às vezes, a 
estrada está boa, vem uma chuva grande, a estrada acaba. Até que se 
consegue organizar. O município é muito grande, tem quase 50 linhas do 
transporte escolar [...]. Quase 50, têm 48, têm muitos ônibus no caminho da 
escola. Não sei te falar quantos, mas tem muitos terceirizados. Então, vem 
melhorando, mas é uma dificuldade assim ainda muito grande (CONVERSA, 
MOREIRA, 30/11/2018). 

   

Não vou sair do campo 
Pra poder ir pra escola 
Educação do Campo 
É direito e não esmola 
(SANTOS (b), 2006, p. 14). 
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As fotografias da imagem 16 foram tiradas em três momentos. A foto do lado 

esquerdo foi em uma tarde de quarta-feira, dia em que há uma banca de produtos 

advindos do assentamento na Cidade de Goiás. A Kombi ao fundo, estava à espera 

do término das aulas para transportar os alunos de volta às suas moradias localizadas 

no campo. A foto do lado direito no canto superior foi feita no dia em que houve um 

Mutirão na Escola Holanda, demostra que mesmo a escola localizada no 

assentamento precisa do ônibus para transportar os alunos. A outra foto do lado direito 

canto inferior foi feita no dia 13 de novembro de 2019, ocasião em que aconteceu o II 

Encontro de Estudantes e Gincana Cultural – 2019, com o tema: “Sementes Literárias 

no Campo e Sustentabilidade” com a participação das quatro escolas polos do campo. 

O evento foi realizado na Cidade de Goiás na Associação Atlética Banco do Brasil de 

Goiás (AABB) e foi um momento de trocas e lazer entre a comunidade escolar do 

campo.  

O transporte faz parte da vida cotidiana das escolas do campo e do município 

de Goiás. Ele é um instrumento importante para garantir a frequência escolar das 

Fonte: Castro, 2019. 

Imagem 16 – Transporte escolar 
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crianças e dos adolescentes dos 24 assentamentos227 e das inúmeras fazendas. As 

rotas são diversas. Elas são realizadas dentro dos próprios assentamentos e do 

campo para a cidade.   

De acordo com Moreira228 (2016) para acessarem as escolas polos do campo 

92% dos estudantes utilizam o transporte escolar. Dessa forma, o transporte constitui 

um dos pontos mais emblemáticos, haja vista, que para realizar o deslocamento até 

as escolas polos do campo, bem como para a cidade, é necessário contar com as 

condições das estradas que não são asfaltadas e ainda são cortadas por pontes 

precárias, feitas com tábuas de madeiras. Nos períodos de chuvas quando o ônibus 

ou a Kombi não consegue transitar, a ida à escola é inviabilizada. 

Para compreender o trabalho desenvolvido pelo poder público municipal em 

relação à educação para os sujeitos do campo, me dirigi até a SME no final de 

novembro de 2018 e tive a primeira conversa com Moreira a respeito da temática. Na 

ocasião, eu havia entendido que ela desenvolvia um trabalho voltado para a educação 

do campo no município, mas não tinha ficado claro se tinha no interior da SME uma 

coordenação da educação do campo. Posteriormente, na escrita do texto senti a 

necessidade em conhecer um pouco mais a respeito dessa atuação.  

Diante da inviabilidade em realizar uma conversa presencial, devido a 

pandemia do Covid-19, a mesma foi feita por WhatsApp e contribuiu para 

compreender que, em 2013, a partir da perspectiva da atual gestão229 municipal e do 

desejo de Moreira em realizar um trabalho voltado para as especificidades da 

educação do campo, foi “acordado” que dentro da SME funcionaria uma espécie de 

representação da educação do campo. Nesse aspecto, de 2013 até o presente ano 

de 2020, tem sido desenvolvido um trabalho com as escolas do campo nos moldes de 

assessoria:  

 
227 De acordo com o INCRA, atualmente são esses os assentamentos do município de Goiás, ordem 
alfabética: Acaba Vida II; Baratinha; Bom Sucesso; Buriti Queimado; Dom Tomaz Balduíno; Engenho 
Velho; Holanda; Lavrinha; Magali; Mata do Baú; Mosquito; Novo Horizonte; Padre Felipe Leddet; 
Paraíso; Rancho Grande; Retiro; São Carlos; São Domingos de Gusmão; São Felipe; São João do 
Bugre; Serra Dourada; União Buriti; Vila Boa e Varjão. Nessas localidades existem 656 famílias 
assentadas. Ver: https://incragoias.wordpress.com/distribuicao-dos-assentamentos-no-estado-de-
goias/reforma-agraria-em-goias/. Acesso em: 12 mai. 2020.    
228 A autora menciona ainda que “24 % dos estudantes ficam fora de casa até 6 horas por dia, 24% 
entre 6 e 7 horas, 31% disseram que ficam entre 7 e 8 horas fora de casa e 5% disseram ficar mais de 
8 horas” (p. 91).    
229 A prefeita do município de Goiás: Selma de Oliveira Bastos Pires, do Partido dos Trabalhadores, 
iniciou o seu primeiro mandato em 1º de janeiro de 2013. Posteriormente, se elegeu de forma que o 
seu mandato perdurou de janeiro de 2013 à dezembro de 2020.  

https://incragoias.wordpress.com/distribuicao-dos-assentamentos-no-estado-de-goias/reforma-agraria-em-goias/
https://incragoias.wordpress.com/distribuicao-dos-assentamentos-no-estado-de-goias/reforma-agraria-em-goias/
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― Para quem veio das primeiras escolas do assentamento [...] ocupar a 
secretaria de educação foi também ocupar um espaço político. Para a gente 
da luta, isso também foi muito importante [...]. As ações desenvolvidas têm 
por objetivo [...] contribuir para que os professores trabalhem mais a realidade 
do campo, aproximar a comunidade das escolas, demandar mais políticas 
públicas para as escolas [...] fazer um elo da universidade com a escola. 
Tanto para a universidade ir até a escola quanto para a escola ir até a 
universidade, a questão da agroecologia, a valorização do campo 
(CONVERSA, MOREIRA, 28/07/2020). 

 

Assim, a “assessoria” ou “tutoria” em educação do campo como Moreira 

considera, têm empreendido ações para promover e desenvolver projetos que 

envolvam a participação das famílias, da comunidade e dos parceiros no cotidiano 

escolar,  

 

Eu quero uma escola do campo 
Que não enxerga apenas equações 
Que tenha como chave mestra 
O trabalho e os mutirões [...] 
(SANTOS (c), 2006, p. 26). 
 
 

 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Arquivos da SME de Goiás. 

Imagem 17 – Mutirão Escola Municipal Holanda 
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Na imagem 17 é possível visualizar diversos momentos do “Mutirão dos 

Saberes” que aconteceu no dia 24 de abril de 2019 na Escola Municipal Holanda. O 

objetivo dessa atividade consistiu em realizar um mutirão para promover benfeitorias 

na escola: construção de horta e pomar agroecológico, limpeza do espaço, 

revitalização da cerca e principalmente fortalecer a cultura camponesa. Na ocasião, 

houve uma roda de conversa, ocasião em que foi ressaltada a necessidade de 

resgatar os valores, as tradições, a identidade e a cultura dos sujeitos do campo.  

A realização de mutirão230 é um símbolo da cultura camponesa. É o momento 

em que os sujeitos do campo se reúnem movidos por laços de solidariedade para 

ajudar alguém que está precisando. A atividade contou com profissionais da prefeitura 

municipal de Goiás, o conselho escolar, bolsistas do PIBID da LEdoC, entre outros.  

 

Eu quero uma escola do campo 
Onde esteja o símbolo da nossa semeia 
Que seja como a nossa casa 
Que não seja como a casa alheia 
(SANTOS (c), 2006, p. 26). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
230  De acordo com o Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), “a palavra “mutirão” origina-se do 
termo tupi motyrõ, que significa “trabalho em comum”, é uma herança do rosto indígena no campesinato 
brasileiro que perdura até hoje, enfrentado o individualismo defendido pelo sistema 
capitalista”. Disponível em: https://mpabrasil.org.br/o-mutirao-da-esperanca-camponesa/.  
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A imagem 18 traz diversos momentos em que na e com as escolas polos do 

campo, a SME e a “assessoriatutoria” de educação do campo com a colaboração dos 

parceiros têm desenvolvido diversas atividades, como por exemplo: troca de saberes 

tradicionais de plantas medicinais com Maria Luiza Oliveira231 da casa da agricultura 

familiar; atividades culturais com as tradições dos sujeitos do campo e com 

personagens da história do município; rodas de conversas a respeito das questões 

sociais que perpassam o campo como a violência doméstica, entre outros.     

No município de Goiás apesar dos desafios existentes em relação à 

constituição da educação do campo como uma política pública de Estado e não 

 
231 Dona Maria Luiza como é chamada, é um ícone no município de Goiás. Participou ativamente das 
atividades desenvolvidas nas escolas polos do campo. 

Fonte: Arquivos da SME de Goiás. 

Imagem 18 – Atividades nas Escolas Polos da EdoC 
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somente de determinado governo, ao olhar para a história, é visível perceber que em 

tão pouco tempo, haja vista, que a própria educação do campo é uma conquista 

recente dos movimentos sociais e dos sujeitos do campo, houve avanços 

significativos, mas há muito a ser feito. 

Algumas conquistas dos movimentos sociais do campo em relação à educação 

do campo como política pública, aos poucos estão chegando às escolas polos do 

campo do município de Goiás. Como por exemplo, a organização curricular em regime 

de alternância recomendado pela LDB/1996232 e ressaltado de forma específica no 

Parecer CEB/CNE nº 01/2006 do Conselho Nacional de Educação233 que 

regulamentou a Pedagogia de Alternância nos Centros Familiares de Formação por 

Alternância (CEFFA) e inclusive expôs a alternância como a melhor alternativa para a 

educação básica234, foi adotada na Escola Municipal Olímpya Angélica de Lima235, 

 

Em outubro de 2017, iniciou-se nesta escola uma experiência com pedagogia 
da alternância. Assim, os estudantes passaram a frequentar a escola três dias 
da semana em tempo integral, quando assistem 90% da carga horária 
semanal, enquanto os outros 10% são realizados em casa, junto à família 
(MOREIRA, NEIA e SOUZA, 2020, s/p).    

 

Assim, a Escola Olímpya aproximou-se de uma das especificidades da 

educação do campo, que é a organização curricular em alternância, desenvolvida em 

dois tempos educativosformativos: TE e TC. Ou seja, de acordo com os autores 

supracitados, essa escola “se colocou diante do desafio de efetivar uma organização 

escolar própria, com adequação de calendário e pedagogia da alternância em suas 

atividades com estudantes de Educação Infantil e Ensino Fundamental” (s/p).  

 
232 Assegurado no Art. 23, isto é “a educação Básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos 
semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados, com base na 
idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o 
interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar”. E direcionado de forma específica no 
Art. 28: “na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino promoverão as 
adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural e de cada região, 
especialmente: I - conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e 
interesses dos alunos da zona rural; II - organização escolar própria, incluindo adequação do calendário 
escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas; III - adequação à natureza do trabalho na 
zona rural”. (BRASIL, 1996, s/p). 
233 Aprovado em 1º de fevereiro de 2006, Brasil (b) 2006. 
234 Principalmente no ensino fundamental, médio e na educação profissional técnica de nível médio. 
235 A Escola Vale do Amanhecer também adotou a Pedagogia da Alternância. As outras escolas polos 
do campo estão em processo de discussão para implementar a alternância. 
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Ademais, Moreira et al (2020) afirmam que após dois anos de experiência da 

Pedagogia da Alternância na escola Olímpya, foi realizado um levantamento para 

saber a opinião dos estudantes a respeito da alternância. Segundo os autores, 60% 

do total de estudantes da escola expressaram as seguintes opiniões “51% a avaliaram 

como ‘ótimo’ e 38% como ‘bom’. Somados estes resultados, observa-se que 89% dos 

estudantes questionados aprovaram a alternância como algo positivo, enquanto 11% 

a desaprovaram, considerando-a ‘ruim’” (s/p). Entre os motivos que levaram a uma 

avaliação positiva está à redução na, 

  

Quantidade de dias de deslocamento para a escola, o que diminuiu 
drasticamente o tempo gasto com transporte escolar, o período semanal que 
podem dedicar às atividades em suas propriedades, ajudando suas famílias, 
e as atividades escolares relacionadas ao campo (idem).   

 

A Pedagogia da Alternância na educação básica permite manter o vínculo da 

criança e do adolescente com a família, o campo e a cultura camponesa. Apesar da 

inovação em adotar a alternância, a Escola Olímpya, assim como as demais, utilizam 

o currículo da rede municipal de ensino. Em uma das conversas com Moreira ao 

levantar a questão a respeito do currículo das escolas polos do campo, compareceu 

o seguinte: 

 

― Então, é uma questão delicada – o currículo. Existe um padrão que você 
tem que levar para as escolas e as pessoas cobram se não leva. Cobram se 
não tem material. Só que o professor tem autonomia para adequar aquele 
currículo com toda a realidade dele e do campo. Ele tem autonomia para fazer 
isso. Aí tem professor que consegue fazer muito bem. E tem professor que 
não consegue fazer, fica seguindo o que é padrão [...]. Tem outros que 
trabalham com projetos. Tem escolas que trabalham com projetos bem 
voltados para a realidade, com pesquisas sobre a luta pela terra. Tem áreas 
que precisam mais, mas tem áreas que conseguem mais, principalmente as 
humanas. As outras têm mais dificuldades. Acho que é até pela formação do 
professor mesmo. Tem professor geólogo que tem mais militância voltada 
para o meio rural (CONVERSA, MOREIRA, 30/11/2018).  

   

A narrativa de Moreira demostra que o currículo ainda é um grande desafio, 

haja vista, que ele é municipal e estabelece as mesmas orientações tanto para as 

escolas urbanas quanto para as escolas polos do campo. As especificidades do 

campo quando comparecem é pela autonomia do professor ou pelos projetos de 

pesquisa. Ademais, há áreas do conhecimento que não conseguem fazer a ligação 

com o campo.  

Para Caldart (2019), a EdoC tem suas raízes originárias, respectivamente: 
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1) na luta dos sujeitos coletivos236 do trabalho no campo; 2) na agricultura 
camponesa (luta, trabalho, cultura) e no confronto de classe que move o seu 
desenvolvimento histórico; 3) em uma concepção de educação com 
finalidades emancipatórias (p. 59).  

 

Nesse aspecto, é preciso ir além para efetivar de fato a educação do campo 

preconizada com as concepções, os fundamentos, os princípios, diretrizes e pelas 

lutas dos movimentos sociais e sujeitos do campo. Além das escolas do campo, entre 

outras questões, é necessária uma formação de professores que contemple as 

especificidades e a história da luta pela educação do campo.   

 
236 Os grifos da citação são da autora.  
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CAPÍTULO III – A Licenciatura em Educação do Campo da UFG-

Regional Goiás 

 

 

A Cidade de Goiás, antiga Capital do Estado é conhecida nacionalmente, 

principalmente, por uma poetisa que dedicou grande parte dos seus escritos para 

contar a história desse lugar: Cora Coralina,  

 

Conto a estória dos becos, 
dos becos da minha terra, 
suspeitos... mal afamados 
onde família de conceito não passava. 
“Lugar de gentinha” – diziam, virando a cara. 
De gente do pote d’água. 
De gente de pé no chão. 
Becos de mulher perdida. 
Becos de mulher da vida 
(CORALINA, 2001, p. 104). 

 

Ao tecer os versos do seu poema, Cora Coralina, debruçou sobre as 

contradições de Goiás, desnudou os lugares onde gente de família não frequentava. 

Aqui nessa parte do trabalho irei historiarnarrar um lugar onde as gentes do pote 

d’água, do pé no chão, das mãos na enxada passaram a frequentar.   

 

 

3.1 – Uma formação de professores para o campo: algumas notas 

 

A criação das Licenciaturas em Educação do Campo no Brasil é resultado de 

uma série de fatores que estão entrelaçados e entrecruzados entre si. Os quais não 

podem ser pensados separadamente. A começar pelo fato dos movimentos sociais 

do campo ao pleitearem uma educação específica, um modelo de escola e uma 

formação de professores que dialogasse com a realidade dos sujeitos do campo, as 

suas lutas, histórias, saberes, sonhos, tradições, memórias, experiências e culturas. 

Para que essas bandeiras de lutas fossem efetivadas enquanto política pública 

era preciso que o Estado as reconhecesse como tal, colocando-as nas suas agendas 

de políticas educacionais. No tocante à materialidade da formação de professores de 

nível superior era necessário que o poder público implementasse programas de 
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formação e as Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) com base em sua 

autonomia didático-científica criassem e estivessem interessadas em ofertar o curso.  

Ao longo do tempo, além das pontuações supracitadas há que se considerar a 

ampla experiência acumulada dos movimentos sociais do campo articulados com os 

movimentos sociais urbanos, Confederação Nacional dos Trabalhadores na 

Agricultura (CONTAG), sindicatos de trabalhadores rurais, intelectuais, professores 

universitários, pesquisadores, educadores populares, Dioceses, CPT, entre outros, 

em desenvolver práticas educacionais populares e de formação junto aos sujeitos do 

campo, as quais já vinham sendo desenvolvidas desde as últimas décadas do século 

XX e que ganharam força em solo brasileiro na primeira década do século XXI. 

A formação dos profissionais da educação básica, desde a construção das 

primeiras escolas dos acampamentos e dos assentamentos, esteve na pauta de 

debate e articulações dos movimentos sociais do campo. No MST, houve a 

preocupação com a qualificação dos docentes vinculada às lutas pela Reforma 

Agrária, educação e transformação social. Nesse sentido, cursos para habilitação dos 

educadores foram sendo desenvolvidos, tanto em nível de magistério, quanto em nível 

superior como, por exemplo, a Pedagogia da Terra. 

No cenário nacional, o ano de 2006 foi significativo em relação à formação de 

professores. Nesse período, foi homologada as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

o Curso de Graduação em Pedagogia aplicada: 

 

À formação inicial para o exercício da docência na Educação Infantil e nos 
anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na 
modalidade Normal, e em cursos de Educação Profissional na área de 
serviços e apoio escolar, bem como em outras áreas nas quais sejam 
previstos conhecimentos pedagógicos (BRASIL (a), 2006, s/p).  

 

As Diretrizes instituíram a Pedagogia como uma Licenciatura destinada à 

formação de professores para a educação infantil e os anos iniciais do ensino 

fundamental. Para os movimentos sociais do campo era preciso ir além e ter uma 

política pública que contemplasse uma formação inicial específica para a educação 

do campo e as escolas do campo.   

Nesse aspecto, no ano de 2007, foi criado o Programa de Apoio à Formação 

Superior em Licenciatura em Educação do Campo (PROCAMPO) no âmbito do MEC. 

Esse Ministério por intermédio da Secretaria de Educação Superior (SESU), a 

SECAD, o Grupo Permanente de Trabalho do Campo e com a participação dos 
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movimentos sociais do campo, elaboraram uma proposta e convidaram quatro 

universidades federais, respectivamente: UnB, Universidade Federal de Sergipe 

(UFS), Universidade Federal da Bahia (UFBA) e Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG) para executarem uma experiência-piloto e ofertar um curso de nível 

superior de formação de professores.  

Para Antunes-Rocha (2019) essas universidades foram selecionadas para 

ofertarem o curso, por possuírem um acúmulo acadêmico e experiências em formação 

de educadores do campo237, Licenciaturas por área de conhecimento e já terem 

realizado gestão compartilhada de cursos com os sujeitos do campo e os seus 

representantes. A autora acrescenta ainda que “como participante na construção 

dessa história, (...) foi a Rosely Salete Caldart, do MST, quem propôs que o nome do 

curso fosse Licenciatura em Educação do Campo” (p. 220).  

As Diretrizes Curriculares do curso de Pedagogia ocasionaram rebatimentos 

na área de habilitação da LEdoC.  A esse respeito Antunes-Rocha (2019) afirma que:  

 

O curso proposto pelo MEC excluía a possibilidade de o egresso atuar nos 
anos iniciais do ensino fundamental. Naquele momento era o mais 
estratégico, pois seria mais difícil negociar no âmbito da instituição uma 
proposta de formação em um contexto onde as diretrizes do curso de 
pedagogia estavam recém-aprovadas. Propor um curso que envolvesse a 
habilitação para a educação básica dificultaria as negociações (p. 220).   

 

Assim, os projetos-pilotos das quatro universidades convidadas ofertaram a 

LEdoC com o objetivo de formar e habilitar professores para a docência 

multidisciplinar em escolas do campo, nos anos finais do ensino fundamental e ensino 

médio em uma das áreas de conhecimento: Linguagens, Artes e Literatura; Ciências 

Humanas e Sociais; Ciências da Natureza e Matemática; e Ciências Agrárias. 

Enquanto as experiências-piloto estavam em execução, o MEC lançou um 

Edital de Convocação em 2009238, conclamando as Instituições Públicas de Ensino 

Superior (IES) para apresentarem projetos de cursos de LEdoC para a formação de 

professores da educação básica nas escolas situadas nas áreas rurais.  

Para Molina (2017) a concorrência nesse edital possibilitou que outras 

instituições passassem a ofertar somente uma turma dessa Licenciatura.  O projeto 

especial de turmas únicas do MEC não garantia a continuidade e permanência do 

 
237 Vide a realização do curso de Pedagogia da Terra.  
238 Edital de convocação nº 09, de 29 de Abril. 
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curso nas instituições. E, não atendia a demanda concreta dos movimentos sociais do 

campo que pleiteavam assegurar de forma contínua e permanente a oferta dessa 

formação docente para o campo.  

A mobilização e pressão dos movimentos sociais do campo resultaram na 

conquista do segundo Edital239, lançado pelo MEC em 2012, para criação de cursos 

de LEdoC, na modalidade presencial. Essa seleção possibilitou ampliar as vagas dos 

cursos existentes e selecionar outras IES para ofertarem novos cursos voltados para 

a formação dos professores do campo. Segundo Molina (2017), o MEC, dessa vez, 

convocou as instituições para assumirem o desafio de tornar essa Licenciatura de 

forma permanente nas instituições, isto é, um curso regular de graduação.  

 De acordo com Castro-Paula (2020) no Brasil, desde as primeiras experiências-

pilotos, 70 instituições de ensino, seja federais, estaduais ou municipais já foram 

selecionadas para ofertar a LEdoC. A autora ressalta que entre essas instituições, 

houve quem ofertasse uma única turma, outras não chegaram a ter o curso e algumas 

mesmo após terem sido aprovadas por meio dos editais de seleção estão com o curso 

inativo. Ademais, atualmente existem 43 Licenciaturas em Educação do Campo em 

funcionamento.  

 

 

3.2 – O processo de construção da LEdoC na UFG-Regional Goiás: a 

concorrência ao Edital do MEC  

 

Em 2012, o MEC ao lançar o Edital de seleção de IFES para a oferta da LEdoC 

como curso regular e presencial voltado para a formação de professores para a 

segunda fase do ensino fundamental e para o ensino médio nas escolas do campo, 

despertou o entusiasmo do então Reitor – Professor Edward Madureira Brasil para 

criar a LEdoC nos Campus da UFG, tanto de Goiás, como Catalão e Jataí240. De forma 

que, ao tomar conhecimento da Chamada Pública241, o reitor juntamente com a Pró-

Reitora de Graduação – Professora Sandramara Matias Chaves, conclamaram os 

 
239 Edital de seleção SESU/SETEC/SECADI nº 02/2012, de 31 de agosto de 2012. 
240 Aqui irei tratar exclusivamente do curso na UFG-Regional Goiás.  
241 Realizada pelo Ministério da Educação, por intermédio da Secretaria de Educação Superior – SESU, 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica - SETEC e da Secretaria de Educação Continuada, 
Alfabetização, Diversidade e Inclusão - SECADI 
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diretores dos respectivos Campus para se atentarem aos requisitos estabelecidos 

pelo MEC e organizarem comissões para concorrerem ao Edital.  

Na época, o Diretor242 do Campus Cidade de Goiás (CCG) levou a proposta de 

criação da LEdoC para a reunião do Conselho Gestor243. Nesse encontro foi 

deliberado que os participantes deveriam levar a proposta para as reuniões dos seus 

colegiados. À medida que os docentes do CCG foram mostrando interesse em 

concorrer ao Edital do MEC, foi montada uma comissão apoiada em uma portaria 

designada pela Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) da UFG para construírem o 

Projeto Político Pedagógico do Curso – uma das exigências estabelecidas: 

  

― Faltando menos de quinze dias para fechar o Edital [...] nós definimos que 
entraríamos nessa comissão para tentarmos elaborar um projeto nesse 
tempo diminuto. Tivemos praticamente uma semana para fazer esse projeto. 
Nós enxergamos a necessidade de fazermos esse projeto por conta das 
escolas do campo, as comunidades tradicionais e porque em Goiás tem toda 
uma história da luta pela terra. E, essa comissão entendeu a necessidade 
real e a representatividade que a LEdoC teria nesse espaço, nesses 
territórios. E, a gente resolveu abraçar essa causa [...]. E, fizemos esse 
projeto no calor da hora, foram dias e noites que nós madrugávamos [...]. E, 
a motivação maior era trazer um novo curso, com outro perfil, outra 
perspectiva, com os princípios da Educação do Campo, com a visão da 
agroecologia (CONVERSA, STABILE, 12/12/2019). 

 

Os professores da UFG-Regional Goiás, que se envolveram no processo de 

construção da LEdoC, possuem experiências com os movimentos sociais, alguns 

participaram do curso de Direito Agrário ofertado em parceria com o PRONERA. 

Ademais, são militantes dos Direitos Humanos e entusiastas da expansão do ensino 

superior no município de Goiás. Essas características contribuíram para que eles se 

engajassem para construir o PPP e concorrer, mesmo com o prazo do Edital quase 

fechando, como mencionado na narrativa de Stabile.  

Para a elaboração do PPP foram realizadas diversas reuniões. Ele foi 

elaborado institucionalmente, de forma coletiva e com ampla mobilização dos 

 
242 Professor José Gonzalo Armijos Palacios.  
243 Uma instância colegiada deliberativa e que possuía representantes de todos os cursos existentes 
no CCG 
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docentes da UFG Regional Goiás e da Regional Goiânia244. Ao estruturá-lo, a 

comissão buscou fundamentação na discussão nacional sobre a Educação do 

Campo, nas formulações teórico-epistêmicas da Pedagogia da Alternância e nos 

Projetos dos Cursos das Universidades Federais que já vinham desenvolvendo 

experiências na formação educacional para os sujeitos do campo, a saber: UnB, 

UFMG, UFSC e suas respectivas LEdoC’s. E, na própria UFG, que já havia realizado 

os cursos de Pedagogia da Terra na Regional Goiânia e o de Direito Agrário na 

Regional Goiás.  

De acordo com o Edital, o PPP deveria ter o currículo organizado por áreas de 

conhecimento245 previstas para a docência multidisciplinar. Perante as indicações do 

MEC, a equipe optou por Ciências da Natureza, Matemática e Ciências Agrárias, por 

considerar que no município de Goiás existe uma carência de professores com 

habilitação nessas áreas. Apesar do escasso tempo para elaboração e tramitação, o 

PPP foi aprovado em vigésimo sexto lugar (26º), de um total de 45 colocações. A única 

ressalva feita no Projeto foi para que o curso ao ser ofertado tivesse apenas uma área. 

Daí, a equipe optou pela habilitação em Ciências da Natureza.  

 

 

3.3 – A chegada da LEdoC na Cidade de Goiás: ocupando o latifúndio do saber   

 

Um breve histórico dos acontecimentos significativos que antecederam a 

chegada da LEdoC na Regional Goiás, permite compreender que ao longo do tempo, 

a oferta da educação de nível superior246 na Cidade de Goiás é marcada por avanços 

e retrocessos. Isso porque, em 1898, na condição de Capital da Província, essa cidade 

foi contemplada com o 6º curso de Direito do país, a pedra fundamental para a 

 
244 Da Regional Goiás participaram os seguintes docentes: Regina Sueli de Sousa coordenadora do 
projeto (Serviço Social); Patrícia Basílio Teles Stabile (Serviço Social); Alexandre dos Santos (Direito) 
e Ricardo Delgado Carvalho (Filosofia). Da Regional Goiânia: Sônia Maria Rodrigues (Pedagogia); 
Mônica Maria Lopes da Fonseca (Biologia); José Adelson da Cruz (Pedagogia). A professora 
Sandramara Matias Chaves na condição de Pró-Reitora de Graduação colocou o seu gabinete à 
disposição. A Pró-Reitora Adjunta de Graduação, professora Gisele Araújo Prateado Gusmão 
(Matemática), colocou a equipe em contato com o pessoal da sua área que trabalha com a 
etnomatemática, com vistas a dar um suporte na construção do PPP.  
245 As áreas sugeridas foram: (i) Linguagens e Códigos; (ii) Ciências Humanas e Sociais; (iii) Ciências 
da Natureza, (iv) Matemática e (v) Ciências Agrárias. Contudo, o MEC recomendou que as habilitações 
oferecidas contemplassem preferencialmente a área de Ciências da Natureza e Matemática. 
246 Na Cidade de Goiás, além da UFG, existem outras instituições de ensino públicas que ofertam o 
ensino superior, respectivamente: UEG e o Instituto Federal de Goiás.   
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construção da Faculdade de Direito. Contudo, em 1937 com a transferência da Capital 

do Estado para Goiânia, essa instituição de ensino também foi transferida. No ano de 

1960, essa mesma Faculdade juntamente com a de Farmácia, Odontologia, 

Engenharia, Medicina e o Conservatório de música contribuíram para a criação da 

Universidade Federal de Goiás em Goiânia247.  

Em 1989, a UFG e a Prefeitura Municipal da Cidade de Goiás firmaram um 

convênio para a oferta de uma turma do curso de Direito nas terras vilaboense248. 

Após cinco décadas, esse retorno se deu na condição de uma extensão da Faculdade 

de Direito de Goiânia e foi nomeada como Turma C249, ofertada no período noturno. 

O local escolhido para o seu funcionamento contava com uma estrutura bastante 

precária. O quadro de servidores era composto por poucos técnicos administrativos e 

docentes.  

Na parceria estabelecida, a prefeitura contribuiu cedendo funcionários do seu 

quadro administrativo e arcando com os deslocamentos dos professores da UFG de 

Goiânia para a Cidade de Goiás. O “curso” funcionava principalmente pelo empenho, 

entusiasmo e boa vontade da então “comunidade acadêmica” que acreditava e 

reconhecia a importância na democratização, interiorização e acesso ao ensino 

superior não somente para os filhos da elite econômica e política, mas também da 

classe trabalhadora.  

Em 2007, como fruto da luta dos movimentos sociais do campo, em particular 

o MST e da parceria da UFG com o INCRA, por meio do PRONERA, foi criada na 

UFG da Cidade de Goiás, uma turma especial de Graduação em Direito voltada para 

Beneficiários da Reforma Agrária, estendida aos Agricultores Familiares Tradicionais. 

Essa turma foi nomeada como: Turma Professor Evandro Lins e Silva.  

A oferta de uma turma de Direito pelo PRONERA na UFG constituiu um marco 

na história da educação brasileira. Foi a primeira do Brasil a oferecer um curso de 

graduação em Direito, público e de qualidade para os sujeitos do campo. Significou 

que os chamados “sem terra” e os seus filhos estavam ocupando o latifúndio do saber. 

Por outro lado, contribuiu para que o MEC destinasse 10 vagas de professores 

efetivos para o curso de Direito da Cidade de Goiás. 

 
247 Informações colhidas em: https://www.ufg.br/p/6405-historia. 
248 Terras vilaboense é uma referência à Vila Boa de Goiás – nome de fundação da atual Cidade de 
Goiás.  
249 Uma vez que as turmas A e B funcionavam em Goiânia. 
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A UFG acolheu os seus novos educandos e celebrava a sua construção como 

uma Universidade Popular. Porém, aos olhos de parte da sociedade, o fato dessa 

IFES estar se vestindo de povo, não foi algo bem visto. O Ministério Público Federal, 

no ano seguinte à criação dessa turma, ajuizou uma Ação Civil Pública contra a UFG 

e o INCRA questionando a sua legalidade e pleiteando a sua extinção. Foram vários 

processos250. Mas, não teve jeito, no dia 11 de agosto de 2012, diga-se de passagem, 

o Dia do Advogado, na praça de eventos da Cidade de Goiás, tendo como paraninfo 

o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o Bispo emérito de Goiás Dom Tomás 

Balduíno como patrono, cinquenta e sete assentados e agricultores familiares de 

dezenove Estados do Brasil se tornaram advogados: os doutores dos sujeitos do 

campo.   

Em 2008, a UFG, ao aderir ao Programa de Apoio a Planos de Reestruturação 

e Expansão das Universidades Federais251 (REUNI), contribuiu para a fundação na 

Cidade de Goiás do Curso de Serviço Social, bem como, a criação da Licenciatura em 

Filosofia, por indicação da antiga Faculdade de Ciências Humanas e Filosofia252. Com 

a chegada dos novos cursos e após duas décadas funcionando como uma extensão 

de Goiânia, em 2009, foi criado oficialmente o Campus Cidade de Goiás (CCG).  

Em 2013, mesmo contando com pouquíssimos recursos didáticos e uma 

infraestrutura precária, com ausência de espaço físico, inclusive para novas salas de 

aula, o CCG passou a ofertar o curso de Administração, a Residência Agrária em 

Direitos Sociais do Campo – Turma Dom Tomás Balduíno e teve a aprovação da 

LEdoC253. Assim, esse Campus se viu compelido a montar uma estrutura física para 

receber o curso aprovado pelo MEC. 

Ademais, a UFG em geral vivenciou um período de mudanças, haja vista, que 

devido ao seu crescimento no território goiano, foi necessário realizar uma mudança 

no seu Estatuto. Uma das alterações provocadas pelo novo Estatuto foi a 

transformação dos Campus em Regionais. O CCG foi transformado na Regional Goiás 

e passou a contar com duas Unidades Acadêmicas Especiais: a Unidade de Ciências 

Sociais Aplicadas (UAECSA) e a Unidade de Ciências Humanas (UAECH). 

 
250 Para mais detalhes ver: Spiess (2019) e Vuelta (2013).  
251 Desenvolvido pelo governo federal na gestão dos Partidos dos Trabalhadores (PT). 
252 Informações retiradas no site da Regional Goiás: https://www.goias.ufg.br/p/11739-historico. 
253 Além da aprovação no Edital do MEC, na UFG a LEdoC foi autorizada pela Resolução CONSUNI 
nº 21/2013, de 17/05/2013. 
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A imagem 19 apresenta a vista parcial da UAECSA, localizada no bairro do 

Areião. Na Unidade, atualmente funcionam os cursos de: Administração; Arquitetura 

e Urbanismo; Direito e Serviço Social, bem como, a Segunda Turma de Direito para 

beneficiários da Reforma Agrária e agricultores familiares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Castro, 2020. 

Fonte: Castro, 2020. 

Imagem 19 – Vista parcial da UAECSA 

Imagem 20 – Vista parcial da UAECH 
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A imagem 20 apresenta a vista parcial da entrada da UAECH e o interior do 

prédio. A Unidade oferta três cursos: a LEdoC e as Filosofias: Licenciatura e 

Bacharelado. A última foto inferior do lado esquerdo é um corredor onde está situada 

uma linha do tempo com os principais momentos da história dessa instituição escolar, 

local no qual se encontram as secretarias da LEdoC e das Filosofias. 

Ao dividir a UFG-Regional Goiás em duas Unidades foi necessário alugar um 

espaço para a instalação da UAECH. O local escolhido foi o prédio do Colégio 

Sant’Anna, localizado no centro histórico, bem em frente à Praça do Chafariz. A 

locação desse lugar foi algo que a sociedade Vilaboense não recebeu com bons olhos.    

A insatisfação por parte dos moradores de Goiás se deu por vários motivos. 

Entre eles, reside o fato de tal Instituição Escolar de natureza privada, fundada em 

1889, na então: Vila Boa de Goyaz, pelas Irmãs Dominicanas de Nossa Senhora do 

Rosário de Monteils, e que ao longo dos tempos foi responsável pela formação das 

filhas e filhos da elite goiana, de várias gerações das famílias tradicionais, dos 

coronéis e dos fazendeiros254 estava “fechando as portas” em 2014, como explicitou 

Longo (2014) em O Popular, um dos principais jornais de circulação no Estado de 

Goiás. Os pais dos alunos chegaram a fazer uma passeata na cidade contra o 

fechamento do Colégio e tinham uma aversão à sua locação pela UFG. 

O local onde funcionou a primeira escola a oferecer o Curso Normal no Estado 

de Goiás, por um lado, estava deixando de fornecer o ensino básico e fundamental. 

Por outro, começava a ofertar o ensino superior gratuito para a classe trabalhadora e 

os seus filhos, principalmente os oriundos do campo, os quais já vinham ocupando o 

latifúndio do saber da UFG na Cidade de Goiás, desde 2007, com a turma Professor 

Evandro Lins e Silva255.  

A história da LEdoC na UAECH começou no dia 06 de maio de 2014. No 

período da manhã, contando com apenas 05 professores efetivos256 e a 

coordenadora257 do curso, no auditório I, foi realizada uma recepção para receber os 

 
254 Tal afirmação não menospreza que os filhos da classe trabalhadora tenham tido a oportunidade de 
frequentar tal instituição, principalmente com a obtenção de bolsas de estudo ou pelo apadrinhamento. 
255 Importante ressaltar que em 2016, na UAECSA da UFG-Regional Goiás em parceria com o 
PRONERA, começou a funcionar a segunda turma de graduação de Direito para beneficiários da 
Reforma Agrária, conhecida como Turma Fidel Castro, composta por 60 educandos, pertencentes a 13 
Estados do Brasil. 
256 Alessandra Gomes, Elisandra Carneiro, Hélio Simplício, Juliano Soares e Paulo Fernando. 
257 A Professora Dra. Regina Sueli de Sousa do curso de Serviço Social, além de exercer a função de 
primeira coordenadora (gestão 2013-2015), foi professora colaboradora da LEdoC até o ano de 2016.  
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primeiros educandos do curso. Essa atividade tinha como objetivos situá-los no 

espaço da universidade e apresentar a LEdoC e a equipe de docentes. À noite foi 

realizada uma palestra com o intuito de realizar um resgate da luta pela terra e a 

educação dos diversos sujeitos do campo no município de Goiás: 

 

― Quando a gente ficou sabendo do curso [...] foi muito em cima da hora. Eu 
lembro que [uma amiga] ficou sabendo e me avisou: “― tem um curso de 
Educação do Campo, vamos fazer”? Eu nem sabia o que era o curso. “― Só 
de saber que tem Educação do Campo, a gente vai se identificar com alguma 
coisa lá. Então vamos”!  A gente foi e fez a inscrição. Foi no sindicato pegar 
uma declaração, comprovando que a gente era do meio rural. E, aí quando 
começou o curso, a gente foi vendo que era uma formação para professores. 
A gente nem sabia o que era o curso.  A gente tinha feito para história, tinha 
catado vestibular para tudo em que foi lugar. A [minha amiga] tinha passado 
em Matemática e eu tinha sido aprovada em História. E aí, na mesma época 
a gente ficou sabendo do curso de Educação do Campo. A gente nem foi lá 
fazer a matrícula, nem voltamos na [outra] faculdade. No dia da apresentação 
do curso, foi que a gente ficou sabendo o que era o curso. A gente foi meio 
que se apaixonando no decorrer do tempo, não foi algo que a gente planejou, 
foi algo que a gente foi conhecendo e foi se adaptando [...]. Então, foi meio 
assim: foi de repente, a gente ficou sabendo, fez a inscrição e começou a 
participar. A gente só soube realmente como que era o curso no dia da 
apresentação do curso (CONVERSA, BENVINDO, 10/07/2019). 

 

O “novo” curso despertou a curiosidade de vários candidatos. No dia da 

apresentação foram vários os questionamentos em torno dessa Licenciatura. Entre os 

presentes tinha gente como a Benvindo, aluna da primeira turma do curso. Na sua 

narrativa ela mencionou que mesmo sem “conhecer” a LEdoC, fez a inscrição por 

indicação da amiga e foi aprovada. Por ser de assentamento partiu do princípio que 

ao envolver a Educação do Campo, o curso iria contribuir para a sua vida. Ao participar 

da palestra de apresentação da LEdoC, ela compreendeu que se tratava de uma 

formação de professores para atuar nas escolas do campo.  

Aos poucos os sujeitos do campo, a classe trabalhadora da cidade e as 

comunidades tradicionais foram ocupando os espaços do tradicional Colégio 

Sant’Anna. Um dos primeiros eventos da LEdoC foi a sua aula inaugural voltada não 

somente para os discentes do curso, mas também para os seus familiares, a 

comunidade universitária, sociedade, instituições parceiras, Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais, Movimentos Sociais, Associações, Igrejas, prefeitura, 

vereadores, entre outros. 
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A imagem 21 ilustra o convite que foi enviado para o Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), Comissão Pastoral da Terra (CPT), 

Associação da Agricultura Familiar, o poder público local, a comunidade acadêmica 

da Cidade de Goiás e a vilaboense, os familiares dos educandos da LEdoC, entre 

outros.  

A Aula Inaugural da primeira turma da LEdoC foi organizada com o objetivo de 

realizar uma homenagem para Dom Tomás258 por seu legado no campo dos Direitos 

Humanos, Educação e Reforma Agrária, bem como, ressaltar as expressões culturais 

do campo: músicas, poesias e danças.  

Nesse evento foi realizada uma mesa redonda com a participação de três 

convidados que estiveram envolvidos diretamente com a trajetória de vida do 

homenageado, a saber: Professora Chiquita, ressaltou a luta de Dom Tomás pela 

Educação; o Professor José do Carmo abordou a luta pela Terra e Pedro Wilson 

 
258 Que havia falecido em 02 de maio de 2014, poucos dias antes de iniciar as aulas na LEdoC na UFG-
Regional Goiás. 

Fonte: LEdoC UFG-Regional Goiás, 2014. 

Imagem 21 – Convite aula inaugural da Licenciatura em Educação do Campo 
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Guimarães discorreu a respeito do combate realizado no campo dos Direitos 

Humanos,   

 

Dom Tomás Balduíno – pastor, profeta, guerreiro; 
“Moleque travesso” – chegaram a dizer alguns, 
Porque capaz de arriscar, de ousar, de sonhar; 
De manter o olhar no horizonte sem fronteiras.  
Sem medo de sujar as mãos e os pés na terra, 
Na história da luta pela Reforma Agrária: 
Terra por Deus prometida e esperada, 
Terra pelos governos anunciada e negada, 
Terra pelos trabalhadores duramente conquistada.  
Dom Tomás Balduíno – um pastor sempre jovem 
No confronto com os anos sombrios na ditadura, 
No anúncio da libertação aos oprimidos de todos os tempos e lugares, 
Na construção do processo democrático, mesmo aos 90 anos!  
Dom Tomás Balduíno – um profeta destemido, 
Diante das botas, fardas e armas militares, 
Diante do latifúndio, com seus defensores e capangas, 
Na busca da verdade e da justiça, mesmo aos 90 anos!  
Dom Tomás Balduíno – um guerreiro que jamais foge à luta, 
Juntamente com todos os deserdados da terra, 
Em parceria com os lutadores e lutadoras do povo, 
No anúncio do Reino do Pai, mesmo aos 90 anos!  
Dom Tomás Balduíno – pastor, profeta, guerreiro; 
Mas também pássaro aviador no céu cor de anil, 
Sentindo no corpo e na alma os ventos da mudança, 
Os sinais dos tempos de uma história que não se fecha, 
Mas permanece aberta ao protagonismo dos pobres.  
Dom Tomás Balduíno – porta-voz de Deus e dos excluídos, 
Solidário com os exilados, os necessitados, os últimos; 
Sensível à flor e à espinga259 que se levantam do chão, 
Como o grito e a luta dos desterrados e abandonados, 
Para proclamar que a primavera já começou 
E que é possível aos 90 anos sentir seu perfume!  
Pe. Alfredo J. Gonçalves, CS, Roma, Itália, 11 de novembro de 2013. 

 

Na ocasião o professor Pedro Wilson, após realizar um resgate das lutas 

engendradas por Dom Tomás em Goiás, finalizou a sua fala com o poema 

supracitado, escrito pelo Pe. Alfredo para homenagear e celebrar os 90 anos de Dom 

Tomás Balduíno. Dado a importância do seu trabalho junto aos oprimidos, Dom 

Tomás foi e é um sujeito celebrado tanto em vida, como após a sua morte. 

E, o Colégio Sant’Anna, que ao longo do tempo foi visto como espaço de 

tradição frequentado pelas “famílias de conceito” passou a ser ocupado pelas gentes 

do pote d’água, do pé no chão, das mãos na enxada àqueles por quem Dom Tomás 

sempre lutou. Vieram sujeitos como: o Ribeiro da Costa, a Deus, a Benvindo, as 

Karajás, a Pacheco, os sujeitos do campo, da floresta, do quilombo e Kalungas.  

 
259 Como no original. 
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3.4 – A organização pedagógica da LEdoC: entre o pensado e o instituído 

 

Para tecer as linhas a respeito da organização pedagógica da LEdoC na UFG-

Regional Goiás me debrucei nos três Projetos Político Pedagógico (PPP) do curso. O 

I PPP foi elaborado no ano de 2012 com vistas a concorrer ao Edital do MEC. Ao 

estruturá-lo a equipe responsável por sua elaboração, levou em conta a necessidade 

de instituir no município de Goiás uma política de formação de professores interligada 

com as questões do campo.  

Um curso que contemplasse os pressupostos da Educação Popular e a filosofia 

de educação de Paulo Freire, implicando teoria e prática advindas das condições de 

vida dos trabalhadores do campo. Uma educação não em uma perspectiva formal-

tecnicista ou de uma licenciatura tradicional, mas uma formação de professores que 

levasse em conta a cultura, os saberes do campo, as lutas da classe trabalhadora, os 

ideais da práxis das organizações e movimentos sociais por uma Educação do 

Campo260.   

A primeira matriz curricular foi pensada para ser desenvolvida em uma 

perspectiva interdisciplinar por educadores que tivessem formações das diversas 

áreas do conhecimento: Agronomia, Biologia, Filosofia, Física, Letras, Matemática, 

Pedagogia, Química e Serviço Social. Em outras palavras, como explicitado no PPP, 

“as especificidades teórico-metodológicas desses campos seriam os pilares para a 

compreensão dos processos sociais constituídos na sua historicidade e em suas 

relações de trabalho, ou seja, nas relações que implicam homem-campo e sociedade” 

(UFG, 2013, p. 16). De modo que, o trabalho docente ao ser realizado 

interdisciplinarmente viesse a abarcar uma concepção diferenciada de formação 

docente que se distanciasse e superasse o modelo clássico de ensino nas 

licenciaturas. 

Na primeira versão do PPP, o objetivo principal desse projeto de curso consistia 

em implantar de forma permanente, a LEdoC na UFG-Regional Goiás, com uma 

organização escolar e pedagógica baseada na alternância, voltada para a docência 

nos anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio, com a área de habilitação 

ciências da natureza, para atuarem principalmente nas escolas localizadas em áreas 

rurais.   

 
260 UFG (2012). 
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A organização pedagógica da LEdoC UFG-Regional Goiás foi estruturada em 

uma matriz curricular cujas disciplinas foram pensadas de forma conexas, interligadas 

umas com as outras com vistas a superar a clássica divisão de disciplinas que não 

dialogam entre si. No currículo do I PPP que concorreu ao MEC, as disciplinas da área 

de habilitação do curso: Ciências da Natureza não estavam separadas, por exemplo, 

a disciplina intitulada “ciclos biogeoquímicos da produção da vida I, II e III”, envolvia 

na sua estrutura a biologia e a química. De forma que para ser ministrada deveria 

contar com docentes das respectivas áreas.   

Na mesma lógica a disciplina “ciências da natureza e matemática e relações 

com o campo I, II, III e IV”, deveria ser lecionada em conjunto por educadores da 

biologia, física, química e matemática. Essas disciplinas ao serem ofertadas contariam 

com o suporte de disciplinas pertencentes a outras áreas do conhecimento para que 

os princípios norteadores da Educação do Campo não ficassem dissociados dos 

conhecimentos da área de habilitação da LEdoC. Ou seja, “o campo das Ciências 

Agrárias, de acordo com essa dialética, é o que vai articular, através da interdisciplina, 

os conhecimentos considerados básicos e fundamentais para compreender a 

produção agropecuária e o desenvolvimento rural” (UFG, 2013, p. 16). 

A intencionalidade em garantir a organização curricular nessa lógica consistia 

em assegurar um processo pedagógico formativoeducativo com vistas a proporcionar 

a formação de um educador para além da sala da aula. Isto é, um docente cujas 

práticas pedagógicas estivessem indissociadas do cotidiano, conhecimentos e 

saberes construídos historicamente pelos sujeitos do campo, bem como, um 

profissional capaz de gerir a escola, o seu entorno e a comunidade. E as disciplinas 

das áreas de Ciências Humanas e Ciências Sociais (Filosofia, Pedagogia e Serviço 

Social) dariam o suporte teóricometodológico para compreensão das relações e 

questões sociais que perpassam a sociedade e o campo brasileiro.  

À medida que os concursos foram realizados e os candidatos aprovados foram 

tomando posse, o corpo docente da LEdoC foi sendo formado. Os primeiros 

professores ao chegarem ao curso, receberam a incumbência de implementar o I PPP 

e estruturar a oferta do curso na UAECH:  

 

― Quando eu cheguei ao curso foi tudo novo para mim. Eu fui o terceiro 
professor do curso a tomar posse. E, o curso não tinha começado ainda. 
Quando eu cheguei à gente ainda foi mexer no PPC do curso [...]. Apesar de 
na reformulação do PPC a gente acabar criando ou reformulando ementas 
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de disciplinas que não eram das nossas áreas [...], por um lado, não era legal 
a gente mexer com ementas de disciplinas que não eram das nossas áreas. 
Por outro lado, isso foi um desafio muito grande, isso permitiu que aquele 
grupo pequeno crescesse, que nós crescêssemos conversando, que nós 
crescêssemos em conjunto e tentando superar as dificuldades em conjunto 
também. E, com relação as minhas disciplinas nessa parte eu vejo que tem a 
minha cara, porque eu construí a ementa dessas disciplinas. Isso em si já foi 
um aprendizado muito grande. Eu vejo isso como positivo quando eu entrei 
no curso. Então, depois dessa reformulação, entrou a primeira turma da 
LEdoC. Então, eu vejo como positivo (CONVERSA, MONTEIRO, 
18/10/2019). 

 

A LEdoC quando passou a ser ofertada da UFG-Regional Goiás era uma 

conquista recente dos movimentos sociais e dos sujeitos do campo. Ao ser 

institucionalizada como curso regular de graduação passou a ser subordinada às 

normas do serviço público. A seleção de professores para essa Licenciatura por mais 

que tivesse estabelecido critérios nos Editais dos Concursos públicos referendando 

as especificidades261 da Educação do Campo não garantiu que os aprovados 

tivessem necessariamente experiências nessa área ou vínculos com os movimentos 

sociais. De forma que, os professores ao serem convocados e terem que lidar com o 

I PPP que concorreu ao Edital do MEC, a tendência foi moldá-lo às suas áreas de 

formação, como explicitado na narrativa de Monteiro.  

Daí que o olhar dos professores da LEdoC vai incidir diretamente na 

organização pedagógica. A começar pelas disciplinas que, outrora, tinham sido 

pensadas e estruturadas com base na interdisciplinaridade foram desmembradas e 

se tornaram semelhantes às disciplinas ofertadas nas demais licenciaturas. Por 

exemplo: “ciclos Biogeoquímicos da produção da vida I” ao promover a separação 

entre a biologia e química resultou em: “Tópicos em Biologia I: Introdução ao 

pensamento biológico” e “Conceitos Básicos de Química e suas aplicações no 

cotidiano do campo”.  

Além disso, o desmembramento das disciplinas resultou na ampliação da carga 

horária (CH) do curso. No I PPP a integralização do curso estava prevista em oito 

semestres, com 68 disciplinas para ser concluída em 3180h. No II PPP, houve um 

aumento no número de disciplinas totalizando 81 disciplinas e a carga horária passou 

a ser de 4160h.  

 
261 Nos editais de seleção dos concursos públicos, as principais especificidades eram: Pedagogia da 
Alternância e Educação do Campo. 
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A primeira revisão do I PPP terminou262 no final de 2013. No ano seguinte 

quando as turmas começaram a ser ofertadas foi utilizada a matriz curricular do II PPP 

com as alterações realizadas pelo corpo docente263. Em 2014 ele foi encaminhado 

para as instâncias deliberativas da UFG em Goiânia.  

No intervalo entre a avaliação do Projeto de curso pela PROGRAD, outros 

concursos públicos foram realizados com o objetivo de completar o quadro docente. 

Os demais professores ao chegarem à LEdoC propuseram alterações nas disciplinas 

que estavam sendo implementadas. Ademais, no interior da LEdoC começou a 

discussão a respeito do horário de funcionamento do curso que era matutino e 

noturno.  

Nesse aspecto, iniciou-se outro processo de alterações do II PPP. O contexto 

do curso naquele momento foi marcado pela reivindicação dos estudantes para que o 

funcionamento da LEdoC fosse apenas no período noturno e pelas recomendações 

da PROGRAD para que o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) se adequasse às 

normas do Regulamento Geral dos Cursos de Graduação264 (RGCG) da UFG. Dessa 

forma, o III PPP/PPC começou a ser reelaborado. Como a carga horária estava acima 

do que previa o RGCG era necessário “enxugar” algumas disciplinas, haja vista, a 

exigência para que a LEdoC entrasse em consonância com a duração e a carga 

horária dos cursos de Licenciaturas.    

A desconstruçãoconstrução do III PPP/PPC contou com a participação de todo 

o corpo docente da LEdoC265, a representação discente e as técnicas-administrativas. 

Os debates, as reuniões do Núcleo Docente Estruturante (NDE) e do colegiado de 

curso giraram em torno do que deveria ser mantido e do que teria que ser retirado.  

A base de sustentação para as adequações do PPC foram às resoluções e 

legislações, a respeito do PPC na UFG e os indicativos para as Licenciaturas e 

formação de professores, a saber: (i) Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação de Professores da Educação Básica, Curso de Licenciatura e de graduação 

plena266; (ii) Resolução CNE CP 02/2002267; (iii) Diretrizes Curriculares Nacionais para 

 
262 E foi realizada por três professores do curso. 
263 Não houve participação discente, porque as aulas não tinham começado. E os técnicos-
administrativos ainda não haviam tomado posse. 
264 Resolução – CEPEC nº 1122 – que rege o RGCG. 
265 As 15 vagas disponibilizadas pelo MEC já haviam sido preenchidas. 
266 Resolução - CNE/CP 01/2002. 
267 Essa Resolução Instituiu a duração e a carga horária dos cursos de licenciatura, de graduação plena, 
de formação de professores da Educação Básica em nível superior. 
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o Curso de Pedagogia; (iv) LDB/1996; (v) Diretrizes Operacionais para a Educação 

Básica nas Escolas do Campo; (vi) Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação 

das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, (vii) 

RGCG da UFG, entre outros.  

Essas legislações estabelecem orientações para a formação de professores. 

Dessa forma, ao ter que acatá-las, algumas disciplinas tiveram que ser retiradas da 

matriz curricular para que outras adentrassem. Tal tarefa constituiu o maior desafio 

entre o grupo. Uma vez que, nós da comunidade acadêmica da LEdoC, não tínhamos 

um conhecimento concreto e experiências à respeito da Educação do Campo, cada 

um tinha uma interpretação e pleiteava as alterações de acordo com o entendimento 

subjetivo. Daí que, o processo de desconstruçãoreconstrução do PPC gerou 

concepções distintas. As disciplinas de um total de 81 foram reduzidas para 61. A 

carga horária do curso que era 4160h passou a ser 3200h distribuídas e estruturadas 

em três núcleos: Específico, Comum, Livre. E, nas Atividades Complementares, de 

acordo com a tabela número 02.  

 

           Tabela 02 – Carga horária da LEdoC UFG-Regional Goiás 

DISTRIBUIÇÃO CARGA HORÁRIA 

Núcleo Comum 1536 

Núcleo Específico 768 

Núcleo Livre 192 

Estágio Obrigatório 400 

Atividades Complementares 304 

Total 3200 

             Fonte: PPC LEdoC, UFG-Regional Goiás, 2017. 

 

 O Núcleo Comum (NC) é composto pelas disciplinas das áreas de: humanas, 

sociais, exatas e agrárias, (pedagogia, filosofia, matemática, língua portuguesa, língua 

brasileira de sinais, agronomia, psicologia e serviço social). Ademais, na carga horária 

do NC estão as atividades integradoras: Experiência Compartilhada (I a IV) e a 

Orientação de Trabalhos de Conclusão de Curso268. 

 O Núcleo Específico (NE) é constituído pelas disciplinas de Ciências da 

Natureza (Biologia, Física, Química e Ensino de Ciências da Natureza), Estágio 

Docência e Projetos Comunitários (I a IV). No NE estão os módulos e eixos temáticos 

 
268 PPC LEdoC, UFG-Regional Goiás, p. 21, 2017. 
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correlacionados aos Estudos do Campo “que mediante seus conteúdos 

programáticos, visam estabelecer as discussões relativas às questões sociais, 

políticas, econômicas e culturais para compreender as políticas públicas e políticas do 

campo269”. 

Núcleo Livre (NL): compreendem disciplinas de caráter teórico ou prático. O NL 

permite ao estudante da LEdoC transitar pela UFG e cursar as 192h nas disciplinas 

ofertadas por outros cursos.  

O Estágio Obrigatório da LEdoC começa a ser desenvolvido a partir do quinto 

período do curso e envolve quatro disciplinas de Estágio Docência e Projetos 

Comunitários I, II, III e IV que são realizadas preferencialmente em instituições de 

ensino que ofertam a segunda fase do ensino fundamental e ensino médio que são 

conveniadas com a UFG-Regional Goiás, localizadas tanto no campo quanto na 

cidade. 

As atividades complementares compreendem participação em: eventos 

científicos; monitoria; iniciação científica; visitas monitoradas; participações em 

bancas de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), dissertações de mestrado e teses 

de doutorado, assim como, atividades de organizações e movimentos sociais270.  

A organização curricular da LEdoC é permeada pela Pedagogia da Alternância, 

uma especificidade da Educação do Campo. No curso, a alternância é organizada por 

meio de dois tempos educativosformativos, isto é: Tempo Universidade (TU) e Tempo 

Comunidade (TC).  

Na primeira matriz curricular do I PPP, a carga horária de todas as disciplinas 

havia sido pensada e estruturada em tempo divididos igualmente entre 50% 

destinados para a execução do TU e 50% para o desenvolvimento do TC. Sendo que, 

a carga horária de todas as disciplinas da LEdoC contemplava esses dois tempos.  

Ao organizar a execução do Tempo Universidade e Tempo Comunidade, a 

equipe que elaborou o I PPP da LEdoC considerou que, se a carga horária total do 

curso, fosse dividida somente em um TU e um TC, o processo do conhecimento 

ficaria, de certa forma, sem uma sistematização, ou seja, os estudantes teriam aulas 

no TU, momento em que ocorreria toda uma discussão teóricoprática no espaço 

acadêmico. Posteriormente, iriam para as suas comunidades desenvolver as 

 
269 Idem. 
270 Idem. 
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atividades do TC e voltariam para a universidade somente no semestre seguinte. O 

que causaria certo distanciamento entre as etapas dos processos formativos.      

Nesse sentido, a equipe de professores considerou a necessidade de criar mais 

um Tempo Universidade, de forma que, após a realização do TC, os estudantes 

deveriam retornar para a universidade e fazer uma relaçãofechamento entre os dois 

tempos formativoseducativos realizados anteriormente.     

Assim, a matriz curricular foi estruturada em três momentos: TU – TC – TU e a 

carga horária foi dividida equitativamente. O que significava que o estudante 

inicialmente teria contato com os conteúdos das disciplinas nos espaços da 

universidade, posteriormente voltaria para a sua comunidade de origem com o 

acompanhamento de um docente onde deveria relacionar os conteúdos do TU com 

as demandas do local. Logo após, voltaria novamente para a universidade para 

realizar outro TU, momento em que seria realizada a sistematização dos tempos 

pedagógicos.  

Essa organização curricular com a carga horária dividida equitativamente entre 

três tempos educativosformativos era uma novidade no espaço acadêmico, a 

alternância não era adotada nos outros cursos da universidade. De forma que, o 

Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) da UFG não estava 

adaptado para essa lógica de funcionalidade curricular.  

No período de inserção do curso no sistema da UFG, foram realizadas diversas 

conversas e reuniões com os setores responsáveis em Goiânia, mas a orientação foi 

para que realizasse ajustes no formato de ofertas das disciplinas para que estivesse 

de acordo com os requisitos do SIGAA. Daí que, a carga horária prevista para a 

integralização dos períodos do curso foi distribuída em TU e TC. 

 

      Tabela 03 – Distribuição da carga horária em TU e TC 

Período Carga horária TU Carga horária TC 
Carga horária 

TOTAL 

1º Período 256 64 320 
2º Período 256 64 320 

3º Período 256 64 320 

4º Período 288 64 352 
5º Período 320 100 420 

6º Período 288 100 388 

7º Período 320 100 420 

8º Período 256 100 356 
TOTAL 2240 656 2896 

       Fonte: PPC LEdoC, UFG-Regional Goiás, 2017. 
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O Tempo Comunidade foi organizado em uma disciplina específica chamada 

Experiência Compartilhada com carga horária de 64h que é ofertada do I ao IV período 

do curso. Nos demais períodos, ou seja, do V ao VIII a disciplina que contempla o TC 

é o Estágio Supervisionado I, II, III e IV, bem como, Orientação de TCC I e II. E, 

segundo o PPC o TC “é realizado nas comunidades de origem dos educandos, em 

escolas do meio rural e em escolas localizadas nas regiões que abarquem os 

municípios de origem dos discentes” (UFG, 2017, p. 10). Ademais, ao olhar a divisão 

da carga horária total dos tempos TU e TC, constatei que, 77,34% é destinada para o 

TU e apenas 22,65% para o TC.    

Em uma reflexão a respeito da relação da carga horária entre o TU e o TC na 

LEdoC, Castro e Freitas (2017) consideraram que “o TC também é uma disciplina que 

precisa de notas e conteúdo para ser desenvolvida. No sistema, essas disciplinas do 

TC possuem carga horária própria e não têm nenhuma relação com as disciplinas do 

TU” (p. 07).  

No processo de organização pedagógica da LEdoC na UFG Regional Goiás, 

havia a exigência para que o PPC se adequasse as normativas e resoluções voltadas 

para as Licenciaturas. Nesse aspecto, um dos requisitos era que o PPC contemplasse 

a Prática como Componente Curricular como prevê as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a formação de professores da educação básica. Essa normativa 

recomenda que no decorrer do curso, a relação teoriaprática permeie as disciplinas e 

a prática tenha uma carga horária específica, 

 
Isso implica entender que as disciplinas que compõem um currículo possuem, 
ao mesmo tempo, uma dimensão teórica e uma dimensão prática, mesmo 
quando essas disciplinas comportam uma natureza teórica, como as 
disciplinas que se referem aos fundamentos da educação e as disciplinas das 
áreas específicas (PPC, LEDOC, 2017, p. 97).     

 

A prática como componente curricular na LEdoC significou que todas as 

disciplinas ao serem organizadas no PPC destinaram uma parte da carga horária total 

do curso para a CH teórica  e a CH prática. A tabela número 04 exemplifica a 

organização das disciplinas e a carga horária destinada para essa exigência curricular 

das Licenciaturas.  
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    Tabela 04 – Carga horária das disciplinas e a PCC na LEdoC  

DISCIPLINAS CH SEMESTRAL CH TEÓRICA CH PRÁTICA 

Núcleo Comum e 
Específico 

32h 28h 4h 

Núcleo Comum e 
Específico 

64h 56h 8h 

Estágio Supervisionado  100h 50h 50h 

Experiência Compartilhada  64h 32h 32h 

Trabalho de Conclusão de 
Curso  

64h 32h 32h 

Instrumentação para o 
Ensino de Ciências 

64h 32h 32h 

     Fonte: PPC LEdoC, UFG-Regional Goiás, 2017 (organização da autora). 

 

A tabela 04 apresenta a distribuição da carga horária das disciplinas entre CH 

teórica e CH prática. Por exemplo, todas as disciplinas de 32 horas-aula, no decorrer 

do semestre 28h são destinadas para a CH teórica e 4h são designadas para a CH 

prática. As disciplinas que possuem 64 horas-aula, 56h são CH teórica e 08 são CH 

prática, isso significa dizer que 87,5% da CH é teórica e 12,5% é prática. Contudo, 

existem quatro disciplinas que seguem uma lógica diferenciada, ou seja, 50% da sua 

carga horária é destinada para a CH teórica e 50% para a CH prática. Essas 

disciplinas são respectivamente: Experiência Compartilhada (I; II; III e IV); Estágio 

Supervisionado (I; II; III e IV); Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

(I e II) e Instrumentação para o Ensino de Ciências.  

No PPC da LEdoC UFG-Regional Goiás, a Prática como Componente 

Curricular além de perpassar todo o fluxo curricular das disciplinas com CH específica 

destinada para a prática, ainda apresenta outras possibilidades de PCC, a saber: 

desenvolvimento do plano de trabalho do Tempo Comunidade; visitas orientadas, 

inclusive em  comunidades rurais; participação no planejamento, organização e 

execução de eventos científicos, acadêmicos e culturais; realização de revisão 

bibliográfica para estudos e pesquisas no âmbito das disciplinas/semestres; 

participação no planejamento, organização e execução de atividades educativas, 

culturais e de lazer orientado para crianças, jovens e adultos integradas às atividades 

de Estágios Supervisionados; Elaboração de recursos didáticos; Organização de 

seminários temáticos, entre outros. 

A matriz curricular da LEdoC UFG-Regional Goiás garantiu os princípios 

normativos que regem os cursos de Licenciatura em geral. A carga horária de todas 

as disciplinas contempla a Prática como Componente Curricular, mas coloca como 
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pano de fundo a Pedagogia da Alternância, relegada a uma disciplina específica. Ao 

adotar tais orientações colocou em segundo plano as especificidades da formação em 

Educação do Campo, preconizadas pelos movimentos sociais do campo, 

principalmente no tocante a articulação da área de habilitação que é Ciências da 

Natureza com as questões inerentes ao campo. Ou como sugerem Molina e Sá 

(2011),  

 

Para que as grandes questões que fundamentam a Educação do Campo 
(Reforma Agrária, Agroecologia e Soberania Alimentar) sejam eixos 
articuladores de todas as estratégias pedagógicas de formação de 
educadores do campo, a organização do trabalho pedagógico deve garantir 
a articulação entre o movimento da realidade e o conhecimento teórico 
necessário à sua interpretação/análise; e o movimento da teoria já produzida 
pela área específica (ou pelas disciplinas que a compõem) à realidade que 
ela ajuda a compreender/analisar (p.43). 

 

Nesse aspecto, o desafio da LEdoC UFG-Regional Goiás é assegurar na sua 

matriz pedagógica a relação da Pedagogia da Alternância com a sua área específica 

Ciências da Natureza e as grandes questões que fundamentam a Educação do 

Campo. De forma que, todas as disciplinas que compõem o Núcleo Específico e o 

Núcleo Comum possam ter carga horaria asseguradas exclusivamente para a 

alternância e dialoguem intrinsecamente com a realidade numa perspectiva de práxis 

que segundo Freire (1975) “é reflexão e ação dos homens sobre o mundo para 

transformá-lo. Sem ela, é impossível a superação da contradição opressor-oprimidos” 

(p. 40). Onde a teoria e a prática seja uma unidade indissociável que contribua para a 

formação de educadores comprometidos com o termo freiriano de ‘Ser Mais’.  

De forma que, todos os sujeitos envolvidos na LEdoC possam 

transformaremancipar a si mesmos na relação com os outros, bem como, contribuir 

para o processo formativo de outros sujeitos ou como sugere Freire (1975) com a 

“transformação da situação concreta que gera a opressão” (p. 38), em um movimento 

de “práxis, que implica na ação e na reflexão dos homens sobre o mundo para 

transformá-lo” (p. 77).  
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3.5 – A institucionalização da Licenciatura em Educação do Campo na Regional 

Goiás 

 

 Ao tecer essas linhas a respeito da institucionalização da LEdoC na UFG-

Regional Goiás, ancorei-me nos instrumentos normativos e documentais que guiaram 

a construção do curso, a saber: o Edital do MEC, o Projeto Político Pedagógico. Além 

disso utilizei as conversas com os sujeitos que fizeram parte desse processo na 

universidade: docentes, educandos, técnicos administrativos e egressos. Para 

acompanhar o desenvolver dessa licenciatura para além da academia, há também a 

participação de uma educadora de uma Escola do Campo do município de Goiás. E 

no intuito de compreender os rebatimentos da conjuntura atual na educação, 

principalmente, no ensino superior fiz uso de uma fala do reitor da UFG realizada na 

colação de grau das turmas de Administração, Arquitetura e Urbanismo e Educação 

do Campo.   

 Para as IFES que tiveram o seu Projeto Político Pedagógico aprovado, o MEC 

por meio da Secretaria de Educação Superior (SESU), Secretaria de Educação 

Profissional e Tecnológica (SETEC), da Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização, Diversidade e Inclusão – (SECADI) e do Edital de 2012 assumiu os 

seguintes compromissos: i) liberar até 15 vagas para professores com Dedicação 

Exclusiva; ii) 03 vagas para técnicos administrativos e, iii) um incentivo financeiro na 

ordem de custeio no valor de 4.000,00 por educando.  

Em relação ao primeiro compromisso, na UFG-Regional Goiás, das quinze 

vagas disponibilizadas pelo MEC, uma foi ocupada por um concurso que já havia sido 

realizado e que atendia aos requisitos necessários da LEdoC e as outras quatorze 

foram preenchidas via a realização de concursos, os quais foram pensados e 

estruturados com uma lista de pontos para as provas escrita e didática com temáticas 

que contemplavam as especificidades da Educação do Campo como previa o primeiro 

PPP do curso:  

 
― A motivação em vir para o curso, a princípio foi para ser professora 
universitária, o regime de trabalho, a questão de ser funcionária pública 
federal, entrar na carreira docente universitária. A ideia de trabalhar com a 
Educação do Campo, a primeira coisa que me remetia era a questão de 
trabalhar com a Educação Popular, com os sujeitos que são invibilizados, 
essas questões. Mas, aí a partir do momento em que eu comecei a estudar 
para o concurso e trabalhar no curso de Educação do Campo, nas primeiras 
atividades do curso, que envolveram: o planejamento do curso, a elaboração 
do PPC novo, as primeiras etapas do curso. É que eu fui de fato compreender 
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o quê que era, onde eu estava e o quê que eu estava fazendo, quais os 
sujeitos que estavam envolvidos e com quais finalidades, com qual 
perspectiva de educação que eu iria atuar (CONVERSA, FREITAS, 
28/11/2018).     

 

― Na época que eu vim fazer o concurso, eu estava fazendo Doutorado na 
UNICAMP. Eu vi o povo procurando concursos nos sites. Então, eu vi que 
tinha concursos para Educação do Campo. Tinha na Universidade do 
Tocantins, na Regional Goiás e tinha na Regional Catalão se não me engano 
[...]. O que me interessou mesmo foi o da Regional Goiás, quando eu olhei o 
perfil de profissional. Então, o que me despertou o interesse e me fez fazer o 
concurso, foi o perfil do profissional. Quando eu cheguei ao curso foi tudo 
novo para mim (CONVERSA, MONTEIRO, 18/10/2019). 

 

Os primeiros concursos para a LEdoC, por ser concursos públicos e com 

divulgação online, abriu a possibilidade de inscrição para quem se interessasse e 

cumprisse os requisitos do Edital271. Em 2013, período em que foi realizada a primeira 

seleção para docentes, ainda não existia no Brasil, profissionais com formação e 

qualificação específica em Educação do Campo272. A seleção pública despertou o 

interesse de candidatos, não somente de Goiás, mas de outros Estados, que se 

candidataram, fizeram as provas e foram aprovados. E, apesar de não terem uma 

experiência profissional, assim como, formação em Educação do Campo e um sólido 

engajamento político com os movimentos sociais, especialmente do campo, vieram e 

assumiram o cargo. Posteriormente, no desenvolvimento do trabalho alguns foram se 

identificando com o curso.  

Por outro lado, houve candidato aprovado que não compareceu para tomar 

posse. Outros, já chegaram querendo partir. Esses foram embora, quer seja, por meio 

de permuta com devolução da vaga por parte da outra IFES, ou até mesmo via 

judicialização, levando o código de vaga para o cargo de professor do curso para outra 

Instituição de ensino. O que colaborou para que o quadro docente atual esteja 

reduzido a 13 docentes lotados exclusivamente no curso. Desse total de professores, 

quatro docentes estão para licença capacitação com projetos voltados para a 

pesquisa na área da Educação do Campo.  Ter professores exclusivos para atuar na 

LEdoC é uma especificidade da maioria dos cursos no Brasil que se 

institucionalizaram a partir do Edital de 2012. Porém, há Licenciaturas que não 

 
271 O primeiro Edital para seleção de professores para a LEdoC foi o EDITAL Nº. 84/2013 – Publicado 
no DOU em 19/09/2013.  
272 As áreas de concentração foram: Letras; Pedagogia, Filosofia da Educação; Licenciatura em 
Biologia, Química e Matemática. A formação exigida era a graduação, mestrado e para algumas áreas 
foi exigido o doutorado.    
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participaram dessa seleção e para funcionar dependem de docentes lotados em 

outros cursos, como é o caso da UFMG, 

 

Não temos docentes contratados especificamente para atuar no curso. 
Significa dizer que o grupo que atua com as disciplinas no Tempo Escola e 
no Tempo Comunidade desenvolve projetos de pesquisa e extensão, orienta 
monografias e participa dos coletivos de luta em âmbito estadual e nacional; 
são educadores que também trabalham nos cursos de pedagogia e ofertam 
disciplinas para todas as licenciaturas da UFMG (ANTUNES-ROCHA, 2019, 
p. 227). 

  

No decorrer do processo de institucionalização da LEdoC na UFG-Regional 

Goiás, outros concursos foram realizados para o preenchimento do quadro docente. 

De forma que, diferentes perfis de educadores assumiram o cargo. Inclusive, temos 

profissional que ao chegar ao curso já possuía experiência de atuação na Licenciatura 

em Educação do Campo de outra IFES.   

Em relação ao segundo compromisso, referente aos três técnicos 

administrativos não houve concurso específico. Duas vagas foram preenchidas por 

concurso feito pela UFG. E, uma vaga foi utilizada pela transferência de uma 

funcionária que estava lotada no curso de Direito:  

 
― Para mim está sendo uma experiência que eu vou levar para o resto da 
vida. Então, para mim está sendo uma experiência ímpar porque eu me vi 
com pessoas que vêm de assentamentos, com alunos que são daqui da 
cidade [...]. Eu me apeguei muito a eles. A R273., eu nunca me esqueço do dia 
que ela entrou aqui e disse: “― deixa eu te dar um abraço”. Eu disse: “― não 
é o meu aniversário”. A R. disse: “eu quero lhe agradecer por tudo que você 
fez para mim, porque você me ensinou como é que a gente mexe no 
computador, fazer um login, essas coisas, porque você me deu a ferramenta. 
Isso eu jamais vou esquecer”. Então, tem aquela dificuldade.  Para quem 
mora na cidade, não tem tanta dificuldade, mas eles que moram lá não tem 
acesso à internet, não tem acesso a vários tipos de recursos. Tipo assim se 
ele quer imprimir um documento, um trabalho, eles não têm condições. Então, 
aí que está o disparate. Os que já são aqui da cidade, têm as condições e 
eles não tem. E, eles com todas as dificuldades, eles se superaram. E, isso 
para mim, cada dia que passa, cada turma que vem, é uma superação! Eu 
tenho orgulho desses meninos que pega na enxada no campo! E, com toda 
dificuldade, estão aqui: alegres, satisfeitos! São muito mais participativos dos 
que moram aqui [...]. Eles não querem adquirir só o certificado, querem 
conhecimento para levar para o campo [...] (CONVERSA, MENDES, 
03/12/2019).  

 

Para estar em um curso como a LEdoC, é preciso ter uma sensibilidade para 

lidar com as dificuldades enfrentadas pelos educandos, principalmente àqueles 

 
273 Como forma de proteger a identidade dos sujeitos que são citados nas narrativas, optei por manter 
apenas a primeira letra dos seus nomes. 
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oriundos do campo. Entre os quais existem sujeitos que fazem parte dos “excluídos 

digitais274”. Esses discentes que não possuíam domínio das tecnologias da 

informação, ao adentrarem no meio universitário tiveram que aprender a lidar com o 

sistema da UFG, haja vista, que a vida acadêmica se resolve no Sistema Integrado 

de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA). Daí a importância em ter técnicos-

administrativos que os atendam, auxiliem e deem suporte para lidar com as 

tecnologias, entre outras questões. 

E, quanto ao terceiro compromisso, ao contrário do que estava previsto no 

Edital, o MEC acabou por liberar o recurso não somente no primeiro ano da LEdoC, 

mas durante três anos depositou um montante na matriz orçamentária das IFES275 

com vistas à subsidiar a institucionalização dos cursos.  

Naquele período, na UFG-Regional Goiás, a LEdoC não contava em seu 

quadro docente e tão pouco tinha algum técnico-administrativo que possuísse 

capacidade técnica para gerenciar e administrar o recurso. O qual para ser usado 

deveria seguir as normas e os trâmites burocráticos do serviço público. Além disso, 

como não tínhamos estrutura administrativo-financeira para administrá-lo, optamos 

para que o recurso fosse gerido276 pela Pró-Reitoria de Administração e Finanças 

(PROAD), juntamente com a coordenação do curso que ficou responsável para 

realizar os empenhos.  

A primeira parcela foi recebida em 2014, e a quantia foi de um milhão de reais. 

Em reunião com a PROAD, a coordenação do curso chegou à conclusão que esse 

valor não daria para garantir estrutura necessária para o funcionamento da LEdoC. A 

UFG-Regional Goiás não possuía Restaurante Universitário277 (RU), moradia 

 
274 De acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) coletados em 
2016 cerca de 23,9 milhões de pessoas não se conectam a internet por falta de conhecimento. 
Informações colhidas em: https://extra.globo.com/noticias/economia/ibge-63-milhoes-de-brasileiros-
nao-usam-internet-muitos-sequer-tem-interesse-22421007.html. Além disso, de acordo com Borges e 
Castro (2017) a maioria dos educandos da LEdoC oriundos das fazendas, assentamentos, chácaras e 
acampamentos, não dispõem de computadores em suas residências. De forma que, para acessar a 
internet e realizar pesquisas, precisam utilizar os computadores da universidade e para imprimir os 
trabalhos acadêmicos solicitados necessitam pagar.    
275 Cada IFES teve autonomia para utilizá-lo.    

276 A PROAD administrou o recurso tanto da Regional Goiás quanto da Regional Catalão. É importante 
ressaltar que, nesse trabalho abordo somente as especificidades de Goiás. 
277 Atualmente a Regional Goiás conta com um RU em fase de finalização. Contudo, devido aos cortes 
orçamentários do governo federal e a diminuição dos recursos do Programa Nacional de Assistência 
Estudantil (PNAES) os acabamentos encontram parados, o que impede a sua inauguração e o seu 
funcionamento.  
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estudantil e laboratórios de ciências da natureza, entre outros. O valor não daria para 

construir o RU, moradia estudantil e os laboratórios278.  

Assim, foi elaborado um orçamento do valor da alimentação e da hospedagem 

na Cidade de Goiás com vistas a garantir o acesso e a permanência dos estudantes 

no Tempo Universidade (TU). E, chegaram à decisão de que seria melhor destinar o 

montante para: i) pagamento de um auxílio financeiro diretamente para os educandos, 

de forma que, eles pudessem arcar com as suas estadias durante o semestre na 

universidade; ii) na aquisição de recursos materiais e didáticos e, iii) apoiar a 

capacitação dos membros279 do curso, haja vista que, os docentes não possuíam 

formação inicial em Educação do Campo.  

O montante do recurso financeiro, para os anos subsequentes foram reduzidos. 

Em 2015, a UFG-Regional Goiás recebeu quatrocentos e oitenta mil reais e no ano 

de 2016, o valor foi de duzentos e sessenta mil reais. Nos dois últimos anos o recurso 

foi empenhado prioritariamente para o pagamento do auxílio para os educandos: 

  

― A minha maior dificuldade para me manter no curso foi ir para o curso, 
porque nos primeiros anos tinha aquela bolsa. Eu conseguia manter o carro 
para o meu pai me levar. Mas, a partir do momento que o curso não conseguiu 
mais a verba para manter as bolsas, para mim foi muito difícil [...]. A minha 
maior dificuldade foi essa de manter no curso, foi à ida mesmo para o curso. 
A questão da falta da bolsa. O recurso foi à garantia da minha permanência 
no curso, porque sem ele era impossível fazer. Porque o pouco que a gente 
tira da terra, a gente investe nela. Então, se você começa a tirar aquele 
recurso que é para você investir, que é para você pagar energia, as contas 
mesmo, os gastos com a criação. Se você tira para estudar é muito 
complicado. O recurso para mim realmente foi a minha permanência no curso 
(CONVERSA, BENVINDO, 10/07/2019). 

 

Por um lado, para os sujeitos do campo que sobrevive da agricultura familiar, o 

envolvimento dos membros do grupo familiar é importante para a garantia da renda. 

Por outro lado, para esses sujeitos conciliar trabalho e estudo é um grande desafio. 

Nesse aspecto, o recurso financeiro contribuiu para que os primeiros discentes da 

LEdoC pudessem garantir a permanência no curso, em especial àqueles que eram 

 
278 No processo de elaboração do PPP para concorrer ao Edital, no tocante à falta de laboratórios da 
área de habilitação do curso na UFG-Regional Goiás, levantou-se a possibilidade de os educandos 
serem transportados para a UFG-Regional Goiânia, onde eles poderiam fazer uso dos laboratórios de 
Ciências da Natureza. Com a institucionalização da LEdoC, essa alternativa não foi adiante. 
Inicialmente, fizemos uma parceria com o IFG e no decorrer do curso fomos montando alguns nas 
dependências da UAECH. 
279 Em 2015, foi garantido o pagamento de passagens e diárias para docentes, discentes e a técnica-
administrativa participarem do 5º Seminário Nacional de Licenciaturas em Educação do Campo, 
realizado entre os dias 08 e 11 de dezembro em Laranjeiras do Sul, Paraná.  
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oriundos do campo. Os quais dependem de transporte particular para se locomoverem 

até a universidade, haja vista, que a distância a ser percorrida é longa e o poder 

público não oferece transporte escolar para os alunos do ensino superior.  

O auxílio financeiro concedido aos estudantes da LEdoC durou apenas três 

anos. Com isso, os discentes à medida do possível têm sido inseridos gradativamente 

no Programa de Assistência Estudantil da UFG-Regional Goiás. Isso porque, a 

Coordenação de Assuntos da Comunidade Universitária (CCOM), vinculada à Pró 

Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE/UFG), tem desenvolvido ações com vistas a 

assegurar condições de acesso, permanência e diplomação.  

De acordo com o Edital 2012 do MEC, as IFES que tivessem os seus projetos 

aprovados deveriam ofertar no mínimo 120 vagas durante três anos. No primeiro PPP 

da LEdoC UFG-Regional Goiás, houve o entendimento que esse quantitativo deveria 

ser ofertado anualmente. Daí que, ao organizar o curso, optou-se por duas entradas 

anuais, cada uma com 60 vagas disponíveis. E, por indicação do MEC, o horário de 

funcionamento deveria ser em tempo integral. Para cumprir essa exigência as aulas 

do Tempo Universidade foram estruturadas no período matutino e noturno:  

 

― O curso inicialmente foi de manhã e à noite. Então, para mim foi muito 
complicado. Eu não conseguia ficar em Goiás, porque o pouco tempo que eu 
tinha. Os horários que eu tinha, eu vinha para casa para ajudar o meu pai 
mais a minha mãe. Se eu ficasse em Goiás, os dois ficavam sem ajuda. Mas, 
esse ir e voltar ficaram muito caro! Então, tinha mês, nossa! Nem sei quantos 
reais a gente colocava no carro, fora as peças que estragava porque a 
estrada já não é boa. Você ir e voltar quatro vezes no dia é muito complicado! 
(CONVERSA, BENVINDO, 10/07/2019). 

 

No decorrer dos primeiros anos, o horário de funcionamento do curso foi uma 

das principais questões levantadas pelos educandos. Eles questionavam que os dois 

períodos era um fator que dificultava a permanência na universidade, haja vista, que 

precisavam trabalhar para sobreviver. E, no caso dos discentes do campo, além do 

trabalho, a distância a ser percorrida constituía outro empecilho para a frequência e 

os atrasos nas aulas, além de encarecer os custos com os deslocamentos.  

As situações acima explanadas corroboraram para que houvesse desistência 

do curso, “foi ficando difícil demais para a gente que trabalha e mora no setor rural. Ia 

estudar, voltava para a roça no setor rural para ir trabalhar. Voltava de novo. Então, 

estava muito cansativo para mim” (CONVERSA, FREITAS COSTA, 11/10/2019).  
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As questões levantadas pelos discentes contribuíram para que o colegiado280 

da LEdoC UFG-Regional Goiás, no decorrer do processo de institucionalização do 

curso, deliberasse para reorganizar a sua estrutura de funcionamento. Ou seja, o 

horário das aulas presenciais do Tempo Universidade desenvolvidas nas 

dependências da universidade, foi concentrado exclusivamente no período noturno.  

No tocante às atividades do Tempo Comunidade, realizadas nas comunidades 

de origem de moradia dos educandos, nas escolas localizadas nas regiões de 

abrangência dos municípios de origem dos discentes e nos territórios rurais, elas 

podem ser realizadas em qualquer horário – matutino, vespertino ou noturno.  

Outra mudança realizada diz respeito ao quantitativo de vagas ofertadas. A 

LEdoC quando começou a ser ofertar na UFG-Regional Goiás estava vinculada ao 

PROCAMPO e tinha que ofertar 360 vagas nos primeiros três anos. Ao cumprir essa 

exigência e se tornar um curso regular de graduação regular, o quantitativo de vagas 

ofertadas foi reduzido, isto é, passou de 60 para 40 vagas. 

O início do processo de institucionalização da LEdoC foi permeado por uma 

conjuntura, onde quem estava na presidência do país era o Partido dos Trabalhadores 

(PT). O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao ter implementado o REUNI281 em 2007 

e, posteriormente, o compromisso da Presidente Dilma Rousseff com a educação282, 

para além das suas controvérsias, contribuiu para que a comunidade acadêmica da 

UFG-Regional Goiás (a menor Unidade de Ensino Superior pública no país) pudesse 

sonhar com a expansão do ensino superior em suas dependências, bem como a 

melhora na sua infraestrutura283. De forma que, foi montada uma comissão para a 

construção de propostas e Projetos Pedagógicos de cursos de graduação para serem 

apresentadas ao MEC. Nesse período, chegou-se inclusive a pensar em uma série de 

cursos da área da saúde, com vistas a subsidiar a implantação do curso de 

Medicina284.  

 
280 Uma instância deliberativa composta por docentes, discentes e técnicos administrativos. 
281 Criado pelo Decreto 6.096, de 24 de abril de 2007, cujo objetivo foi: “criar condições para a 
ampliação do acesso e permanência na educação superior, no nível de graduação, pelo melhor 
aproveitamento da estrutura física e de recursos humanos existentes nas universidades federais” 
(BRASIL, 2007, s/p).  
282 O lema do segundo mandato (2014-2018) da Presidente foi: “Brasil Pátria Educadora”. 
283 Além do espaço das duas Unidades Acadêmicas Especiais – um próprio e outro alugado, a UFG-
Regional Goiás ainda conta com o prédio da Biblioteca e do Restaurante Universitário (RU) que até o 
presente momento não foi inaugurado por falta de recursos para compras de materiais específicos, 
entre outros. 
284 A sociedade vilaboense aderiu a essa causa e chegou a criar o slogan: “Medina na UFG na Cidade 
de Goiás eu apoio”! 
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Era uma conjuntura em que no cenário nacional houve a oferta de cursos de 

graduação e pós-graduação voltados para a formação e a capacitação de professores. 

Tanto é que, no primeiro semestre letivo da LEdoC da UFG-Regional, a SECADI, por 

meio da Rede Nacional de Formação Continuada dos Profissionais do Magistério da 

Educação Básica Pública (RENAFORM), abriu Edital para a oferta de uma série de 

cursos a nível lato sensu.  

Os docentes da LEdoC em parceira com o curso de Serviço Social, 

apresentaram um Projeto e conseguiram aprovar a Especialização: Educação de 

Jovens e Adultos para a Juventude. Esse curso permitiu: i) a capacitação de 

profissionais, professores e gestores, ii) durante a sua vigência garantiu bolsas para 

a equipe e, iii) contribuiu para que a UFG-Regional Goiás no primeiro ano de 

funcionamento da LEdoC proporcionasse não somente a formação docente inicial, 

bem como, a formação complementar.  

A cada Edital aberto, os docentes da LEdoC UFG-Regional Goiás foram 

concorrendo, com vistas a estruturar o ensino, a pesquisa, a extensão, contribuir com 

a formação complementar dos educandos, da comunidade acadêmica em geral, dos 

educadores e gestores dos municípios. Os discentes também se envolveram nesse 

processo. Inclusive, houve um educando que ousou e participou de um edital de 

mobilidade internacional285 no Instituto Politécnico de Bragança em Portugal. O que 

lhe garantiu o acesso a uma formação cosmopolita, ampliar os seus horizontes e 

representar a Educação do Campo para além mar. 

Nesse aspecto, em sete anos de existência (2013-2020), o curso conseguiu 

algumas conquistas, a saber: i) aprovação nos Editais de monitoria com bolsas para 

os educandos; ii) no Programa de Bolsas de Licenciatura (PROLICEN) da UFG; iii) 

implementou o primeiro grupo de pesquisa286 da UAECH com certificado pelo 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico  (CNPq) com quatro 

linhas de pesquisas287; iv) juntamente com os professores da Licenciatura em 

Filosofia, aprovaram a oferta do Programa Institucional de Iniciação à Docência 

 
285 Uma parceria da UFG por meio da Diretoria de Relações Internacionais e o Instituto Politécnico de 
Bragança, em conformidade com a Resolução CEPEC/UFG nº 828.  
286 Informações obtidas em: https://uaech.goias.ufg.br/n/101674-grupo-de-pesquisa-da-uaech-e-
aprovado-pelo-cnpq. 
287 O Grupo foi aprovado em 2017 e possuem as seguintes linhas de pesquisa: i) Educação do Campo 
e Inclusão Social; ii) Políticas e Educação Popular; iii) Subjetividades na Educação Campesina e iv) 
Tecnologias Digitais e Ciências da Natureza na Educação do Campo. 
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(PIBID288), e ao Programa Residência Pedagógica289 e, v) Projeto Escola da Terra de 

Goiás290. E ousou até a implementar o curso de mestrado, porém o projeto não 

conseguiu êxitos na primeira tentativa. Mas, a equipe não desistiu e continua tentando 

aprovar essa proposta nas instâncias da UFG.    

No estudo aqui empreendido, tive a oportunidade de acompanhar os discentes 

vinculados ao PIBID participando de uma atividade na Escola Municipal Holanda. 

Esse programa, por meio das ações desenvolvidas, tem oportunizado aos estudantes 

da LEdoC UFG-Regional Goiás, a interlocução e a troca de experiências nessa escola 

localizada no Projeto de Assentamento Holanda, distante cerca de 23km da Cidade 

de Goiás.  

 

                  Imagem 22 – Discentes da LEdoC na Escola Holanda 

 
     Fonte: Castro, 2019. 

 

A imagem 22 foi tirada no dia 24 de abril de 2019, data em que aconteceu uma 

atividade de mutirão na Escola Municipal Holanda. A fotografia permite compreender 

 
288 O PIBID é um programa destinado para discentes que estão cursando até a primeira metade do 
curso, desenvolver projetos sob a orientação de um professor da escola pública e da sua instituição de 
ensino. 
289 A Residência Pedagógica é um programa voltado para os discentes que estão na segunda metade 
do curso, os quais podem exercer a regência de classe. In: https://www.goias.ufg.br/n/107334-regional-
goias-conquista-mais-de-70-bolsas-para-pibid-e-residencia-pedagogica. Acesso em: 10/03/2020.  
290 Idealizado pelo Ministério da Educação (MEC), por meio da SECADI. O Projeto Escola da Terra foi 
realizado em 2018, na UFG-Regional Goiás em parceria com a antiga UFG-Regional Catalão (atual 
UFCAT) e teve como objetivo: capacitar o quadro docente que se identifica com as causas campesinas, 
atua na rede municipal de ensino, em classes multisseriadas no campo ou em escolas quilombolas.  In: 
https://www.ufg.br/n/101937-atuacao-reafirma-vocacao-extensionista-da-regional-goias. Acesso em: 
10/03/2020. 
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que além da discussão teórica a respeito da agroecologia, os discentes da LEdoC da 

UFG-Regional Goiás que fazem parte do PIBID executam atividades práticas, ou seja, 

literalmente colocam as mãos na terra: 

 

― Eu estou participando do PIBID, tenho contato com o pessoal da escola 
Holanda [...]. Lá a gente está conseguindo conhecimento. A gente está 
tentando levar, a gente não tem tanto ainda, não tem muita carga ainda. 
Agora que está começando a desenvolver aqui na faculdade o que você tem 
que fazer na sala de aula, o que você deixa de fazer [...]. A gente foi para lá 
[...] conversar com eles sobre agrotóxicos, sobre como fazer um plantio. A 
gente pegou com eles anotações. A gente ouviu quais são as mudas que eles 
vão trazer de casa. A gente está tentando levar para eles e pegar com eles 
algum conhecimento. Acho que é uma troca. A gente ainda não tem 
experiência para sala de aula, eles estão deixando a gente à vontade e 
passando para a gente segurança de uma sala de aula. E, muito daquilo que 
às vezes a gente não sabe ou que a gente não tem certeza do conteúdo, 
igual, sobre plantio, eles nos ensinam. “―Não tia, é assim, assim... Vamos 
fazer assim, dessa forma, a plantinha vai nascer” [...]. Então, está tendo essa 
troca de experiência, a gente está levando e também trazendo uma carga de 
conhecimento (CONVERSA, DEUS, 11/11/2019). 

 

Ao relatar a sua experiência, a discente pondera que apesar de ter o sentimento 

de ausência de “carga de conhecimento” ou por não “saber o que fazer ou o que não 

fazer na sala”. Ademais, considera que na relação com as crianças do campo que têm 

o seu saber, sabem compartilhar e aprender há um aprendizado mútuo “uma troca”: 

 

― Eu estou na coordenação de um grupo de alunos do PIBID. Os bolsistas 
do PIBID trouxeram para cá a agroecologia, a cultura indígena e a inclusão 
nas escolas do campo. E, então todos os três tem tido uma aceitação 
maravilhosa! E, quando trata da cultura indígena, que as meninas vêm e 
contam histórias é um momento gratificante! Tanto para os alunos como para 
nós professores! A gente está vivenciando outra cultura e elas também [...]. 
É uma troca de saberes! (CONVERSA, FREITAS COSTA, 11/10/2019).  

 

A presença dos estudantesbolsistas da LEdoC UFG-Regional Goiás, tem 

possibilitado a discussão de temas importantes para o cotidiano escolar do campo, 

como a agroecologia, a cultura indígena e a inclusão. Nas rodas de conversas entre 

os envolvidos há “uma troca de saberes”. 

O PIBID tem desempenhado um papel de suma importância na formação de 

todos os envolvidos nesse processo de ensinoaprendizagem. Os discentes da LEdoC 

da UFG-Regional Goiás têm tido a oportunidade de vivenciar a realidade da escola, 

dos estudantes e dos profissionais do campo. Os estudantesbolsistas que são da 

cidade têm conhecido um ambiente escolar e práticas de agricultura que lhes são 

alheias, como por exemplo, a forma de plantio.  
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A comunidade escolar da Escola Municipal Holanda tem estreitado os laços e 

se aproximado das diversas experiências do curso, não somente no âmbito do PIBID, 

mas também por meio da Escola da Terra: 

 

― A minha experiência com a Escola da Terra foi tudo de bom. O que eu 
achei mais legal foi fazer o portifólio, muito bacana de fazer! Achei ótimo! E, 
essa relação da gente trocar experiências, porque vêm muitos professores 
ministrar aula para a gente. Alguns sabiam muito bem ali no livro, mas quando 
a gente passava a experiência para eles, eles assustavam. E, aí onde eu falo 
que entra o Paulo Freire para falar dessa experiência dessa troca de saberes. 
Então, foi bacana! Às vezes a gente ficava achando: “―Ah! Eu não sei nada”. 
Mas, quando vinha um mestre, um doutor [e dizia]: “―Ah! Eu não conheço 
isso, eu não passei por isso”. A gente ficava satisfeita em saber que a gente 
sabia aquilo. E, às vezes, a gente estava passando uma experiência para 
outra pessoa (CONVERSA, FREITAS COSTA, 11/10/2019).   

 

A LEdoC da UFG-Regional Goiás nesse curto período de existência (2013-

2020) vem contribuindo para modificar a realidade das escolas do campo, bem como, 

a formação complementar dos docentes do município de Goiás e redondezas, por 

meio da troca de experiências e saberes entre os educadores e os educandos. O 

curso no seu processo de institucionalização tem expandido a sua atuação para além 

dos muros da universidade. Isso sem deixar de redimensionar e ressignificar o interior 

e os espaços da academia e do Colégio Sant’Anna. 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Castro, 2017.  

Imagem 23 – Interior da capela. 
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A imagem 23 ilustra o interior, em destaque o altar da capela no dia do culto 

ecumênico da primeira turma da LEdoC UFG-Regional Goiás. Para além dessa 

cerimônia, esse local tem servido para a realização das atividades acadêmicas. Os 

elementos simbólicos dos trabalhadores e dos movimentos sociais do campo, como 

os instrumentos de trabalho, bandeira dos movimentos, mística, enxada, foice, entre 

outros, tem adentrado esse lugar.  

Os cômodos do edifício utilizados pelas freiras, transformaram-se em 

“residência estudantil” principalmente para os educandos da turma de Direito do 

PRONERA e da LEdoC durante o Tempo Universidade. As formaturas, o lazer, as 

competições desportivas, as festas têm sido realizadas na quadra de esportes.  

As conquistas alcançadas na LEdoC UFG-Regional Goiás, bem como, o 

desenvolvimento dos programas: PIBID, Residência Pedagógica e do Projeto Escola 

da Terra, só foram possíveis porque houve uma política governamental que destinou 

recursos orçamentários para a Educação e entendia a importância em promover a 

formação e a qualificação docente, principalmente dos educadores do campo, 

garantindo não somente o acesso ao ensino superior, assim como, a capacitação 

complementar. Acrescente-se a isso, o fato da Educação do Campo ser fruto de um 

esforço coletivo que envolve os diferentes sujeitos, quer seja, dos movimentos sociais 

em geral, da comunidade acadêmica da LEdoC, da UFG, do poder público, das 

escolas do campo e da cidade, entre outros.  

A destinação do orçamento e o investimento do Estado para a política pública 

de Educação são fundamentais para que essas ações possam acontecer. É de 

extrema importância ter recursos para o desenvolvimento da ciência, pesquisa, ensino 

de qualidade, atividades de extensão, formação profissional e a saúde pública no país 

que passa necessariamente pelas universidades brasileiras, haja vista, que elas 

mantêm 45 hospitais universitários no Brasil cem por cento do Sistema Único de 

Saúde (SUS), além de outros serviços que são prestados à sociedade. Como 

mencionou o reitor Edward Madureira na solenidade de formatura das turmas de 

Arquitetura e Urbanismo, Administração e Educação do Campo no dia 05 de março 

de 2020. O reitor ainda mencionou o salto qualitativo que a UFG deu no curto período 

em que o Estado se atentou para a educação, principalmente a de nível superior: 

 

― Essa universidade que os seus filhos estudaram, [oficialmente] no ano 
passado foi dividida em três. Nós crescemos tanto que demos origem a duas 
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novas universidades. Desde 11 de dezembro de 2018, a UFG deu origem a 
Universidade Federal de Jataí e a Universidade Federal de Catalão, duas 
grandes universidades. Cada uma delas, com mais de 25 cursos de 
graduação, com mestrados, com doutorados. Mas, ainda assim, a UFG que 
hoje funciona em Goiânia, em Goiás - aqui na Cidade de Goiás, em Aparecida 
de Goiânia, ela tem: 1.950 professores, na maioria doutores ou doutorandos; 
2300 técnicos administrativos; oferece 98 cursos de graduação presenciais e 
04 cursos de graduação à distância; [ofereceu] 4344 vagas no processo 
seletivo desse ano [2020]; são 20.500 estudantes de graduação; além de 800 
estudantes do ensino básico; oferece 50 mestrados acadêmicos; 08 
mestrados profissionais; 42 doutorados; são 3200 estudantes de mestrado e 
doutorado na UFG; são 75 cursos de especialização com 4000 alunos. 
Nossos docentes, técnicos e estudantes produzem anualmente 3500 artigos 
científicos que são publicados nas revistas mais importantes do mundo. São 
4000 as ações de extensão da UFG que atendem toda a comunidade goiana. 
São mais de 220 municípios atendidos pelas as atividades de extensão da 
UFG, uma grande participação aqui da Regional Goiás nessas atividades. 
Mantemos o maior hospital do Centro Oeste, que será inaugurado dia 06 de 
abril: o novo Hospital das Clínicas com 600 leitos, [temos] inúmeros 
laboratórios; hospital veterinário; laboratórios de prestação de serviços; 
teatros; cinemas; museus; TV e, a rádio universitária. Eu poderia ficar o resto 
da noite falando de coisas que existem na UFG, mas vou resumir dizendo 
que a UFG é uma comunidade de mais de 40.000 pessoas e que se fosse 
um município estaria certamente entre os 10% dos maiores municípios do 
Estado de Goiás (MADUREIRA, 05/03/2020).      

 

O Reitor da UFG apresentou a universidade em números. Essa fala é 

importante, dada à importância de apresentar essas conquistas, em especial para as 

pessoas que não convivem cotidianamente com a universidade. E, no momento 

presente são bombardeadas pelas fake news que vem sendo disparadas diariamente 

via redes sociais, mídias eletrônicas e, inclusive, disseminadas pelo representante-

mor – o ministro da educação291 que insiste em difundir que há “laboratórios e 

plantações de drogas” nas universidades federais brasileiras. Além disso, há uma 

desconstrução da figura do funcionalismo público, que no entender do ministro da 

economia292 são “parasitas”.  

Nesse aspecto, a gestão do atual presidente da República293, no tocante à 

política de educação, para além dos ataques mencionados, há uma redução dos seus 

orçamentos, cortes das bolsas, programas e projetos. No que diz respeito à Educação 

do Campo, uma das últimas medidas foi extinguir por meio do Decreto 10.252/2020 

de 21 de fevereiro de 2020, a Coordenação-Geral de Educação do Campo e 

Cidadania, setor que era responsável pela gestão do PRONERA.  

 
291 Abraham Bragança de Vasconcellos Weintraub. 
292 Paulo Roberto Nunes Guedes 
293 Jair Messias Bolsonaro, cujo mandato iniciou em janeiro de 2019.  
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Ao analisar as medidas do governo federal que atacam em especial à educação 

dos sujeitos do campo, em particular o desmonte do PRONERA, estou de acordo com 

a nota emitida pelo Fórum Nacional de Educação do Campo, que afirma: 

 

O Decreto extinguiu uma parte fundamental da política, porém, não extinguirá 
a dívida que o Estado brasileiro tem em relação ao direito de acesso dos 
camponeses à educação. Tampouco extinguirá nossa disposição de seguir 
lutando por esse direito, componente de um projeto de Reforma Agrária no 
País como condição basilar de uma sociedade democrática que busque 
superar as aterradoras desigualdades sociais que hoje o caracterizam 
(FONEC, 25/02/2020). 

 

O sonho de expansão, crescimento e consolidação da UFG-Regional Goiás 

como uma Universidade Popular e as ações desenvolvidas pela LEdoC estão sendo 

gradativamente “interrompidos”, mas a luta continua. Ou, como diz Chico Buarque: 

 
Hoje você é quem manda 
Falou, tá falado 
Não tem discussão, não 
A minha gente hoje anda 
Falando de lado 
E olhando pro chão, viu 
Você que inventou esse estado 
E inventou de inventar 
Toda a escuridão 
Você que inventou o pecado 
Esqueceu-se de inventar 
O perdão 
Apesar de você 
Amanhã há de ser 
Outro dia 
Eu pergunto a você 
Onde vai se esconder 
Da enorme euforia 
Como vai proibir 
Quando o galo insistir 
Em cantar [...] 
(Chico Buarque – Apesar de você) 

 

A música de Chico Buarque foi lançada em um período tenebroso do país. A 

conjuntura atual não é das melhores. Enquanto esse texto é tecido, os desafios só 

aumentam. O mundo e o Brasil estão vivenciando uma pandemia294 chamada: Covid-

19, isto é, o nome dado a uma doença respiratória causada por um novo tipo de 

coronavírus que teve o seu primeiro caso confirmado em dezembro de 2019 na cidade 

 
294 A situação de pandemia foi declarada pela OMS em 11 de março de 2020. 
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de Wuhan da Província de Hubei na China. Espalhou-se pela Europa dizimou 

milhares.  

No dia 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou 

o surto da doença como uma “Emergência de Saúde Pública de Importância 

Internacional” – o maior nível de alerta dessa entidade295. Posteriormente, “chegou” 

ao Brasil no final de fevereiro e foi considerada uma “gripezinha”, com verdadeiro 

descaso por parte do poder público que não adotou uma política pública com as 

devidas medidas para conter a transmissão comunitária e a disseminação do vírus.     

No início da pandemia quem batalhou incansavelmente para conter a 

propagação do vírus e na adoção de intervenções, bem como, na descoberta de uma 

vacina contra o Covid-19? “Por ironia do destino”, como se diz na expressão popular, 

foram às universidades públicas brasileiras que estão exercendo um papel 

fundamental e indispensável no combate a essa pandemia.  

Os professorespesquisadores, os técnicos-administrativos e os estudantes, 

estão trabalhando incansavelmente no desenvolvimento de pesquisas, busca pela 

descoberta de uma vacina eficaz, produção de equipamentos de proteção, informação 

à sociedade, principalmente a respeito de medidas de segurança. Ademais, os 

hospitais universitários estão atendendo a população, entre incontáveis medidas que 

estão sendo tomadas. O momento é de desafios, mas como o Cerrado que sobrevive 

às piores queimadas, somos resistência e renasceremos como os brotos das árvores.  

 

 

3.6 – O processo de ingresso dos discentes da LEdoC UFG-Regional Goiás: “eu 

nunca pensei em fazer um vestibular”   

  

O ingresso na Licenciatura em Educação do Campo da UFG-Regional Goiás, 

ao longo dos tempos tem sido feito por meio de um vestibular específico296, elaborado 

exclusivamente para esse curso, distinto do processo seletivo para os outros cursos 

da UFG que realiza a seleção dos estudantes pelo ENEM. No período em que a 

inscrição é aberta, os candidatos devem realizar via internet, primeiramente um 

cadastro no site do Centro de Seleção da UFG, para depois fazer a inscrição.  

 
295 Disponível em: https://www.paho.org/pt/covid19.  
296 A inscrição para o primeiro vestibular ocorreu no período de 9 a 31 de outubro de 2013. 
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A comunidade acadêmica do curso desde a primeira seleção tem procurado 

realizar uma ampla divulgação, fixando cartazes pela cidade, realizando visitas nos 

territórios dos sujeitos do campo e das florestas, com o intuito de garantir o maior 

número de ingressantes:         

 

― Uma colega minha falou para mim assim: “― você não sabe, saiu uma 
escola para o campo”. Eu falei: “onde”? “― Na UFG, vamos lá”! E, nós 
estávamos na roça. Eu andei com ela nesse dia, da minha casa para o asfalto: 
8 km para ir e voltar cedinho. E, o ônibus não parava para nós. Entramos no 
ônibus das duas e viemos para Goiás, conseguimos! Não tinha internet, não 
tinha nada, não tinha como fazer a inscrição. Aí, fomos lá na universidade e 
fizemos a inscrição. A menina [a técnica-administrativa da LEdoC] fez a 
inscrição e a gente passou! (CONVERSA, SOUZA, 04/01/2019). 

 
― Eu estava morando em Brasília nesses últimos dois anos, trabalhando nas 
atividades do movimento [MST]. E, aí uma amiga minha que faz o Direito do 
PRONERA, me mandou o edital. “―J. saiu o edital, como você estava falando 
que estava precisando estudar, a gente acha que é importante você prestar 
o vestibular”. E eu: “― mas, gente é distante e tal”. O pessoal: “― vai lá 
prestar o vestibular é importante! Você precisa fazer a graduação. E, você já 
dá aula em todas as atividades nossas, vai qualificar essa atuação que você 
já tem”! Aí falei: “― esta bom então, vamos embora lá”! (CONVERSA, 
PACHECO, 04/12/2019).  

 

― O professor [...] e a professora [...] foram lá na Aldeia divulgar o edital e 
falou para a gente se inscrever. E a gente se inscreveu. Eu não sei quantas 
pessoas, mas foi bastante gente que participou. E aí no dia da prova a UFG 
foi buscar nós. E, a prefeitura de Aruanã também trouxe nós todos para fazer 
a prova. E de todos, nós três que passamos (CONVERSA, KARAJÁ e 
KARAJÁ, 04/12/2019). 

 

As narrativas permitem compreender que além da divulgação oficial via 

internet, do esforço empreendido pela comunidade acadêmica, inclusive com visita in 

loco, o acesso ao curso também foi garantido pela amiga que divulgou para a outra 

amiga. Essa prática de divulgação entre amigos tem predominado na LEdoC UFG-

Regional Goiás desde o primeiro vestibular, algo que compareceu na narrativa de 

Souza egressa da turma de 2014, bem como, nas falas de Pacheco e Karajá discentes 

matriculadas no curso.  

No processo seletivo, após ter a inscrição confirmada, o candidato vai para a 

segunda fase do vestibular, que é constituído por duas provas: a objetiva e a redação. 

A primeira é composta por questões das seguintes disciplinas do ensino médio: 

biologia, física, geografia, história, língua portuguesa, matemática e química. E, a 

segunda por um tema proposto subsidiado por uma coletânea de texto, que servirá de 

base para a produção textual da redação:   



 

191 
 

 

― Quando houve a oportunidade de fazer a Licenciatura em Educação do 
Campo, inclusive eu pensei: “― por que eu vou ser um professor se eu não 
quero? Não me vejo com o dom de ser professor”! Essa era a minha fala. Fui 
lá fiz a prova e aí como eu não tinha estudado, também não tive esperança! 
No entanto, fui ver a nota, foi melhor que muitos jovens que tinha tudo, que 
estavam acabando de sair de um ensino médio e até estudaram, “disseram 
que estudaram”. Pessoas conhecidas, amigos. E, aí eu falei: “― essa é uma 
oportunidade que a vida está me dando”!  (CONVERSA, RIBEIRO DA 
COSTA, 21/11/2018). 

 

― Eu nem tinha estudado para o vestibular, portanto eu tinha certeza que eu 
não iria passar! Aí eu vim fiz a prova e aí voltei. E, aí quando o resultado saiu, 
eu passei. Passei em segundo lugar! E aí eu falei: “― agora tem que ir”. Aí, 
o pessoal falou: “― agora você tem que ir estudar”. E, aí eu vim estudar. A 
minha vinda para a LEdoC aqui, foi meio que isso [...]: saiu essa oportunidade. 
Eu vim, fiz e passei. E estou aqui na LEdoC, na UFG (CONVERSA, 
PACHECO, 04/12/2019). 

 

― Para falar a verdade eu não sabia o que era uma Educação do Campo. E 
aí com o tempo, eles falaram e eu entendi que era para se formar e ser 
professora. Quando eu passei, eu me interessei para ser professora. Eu não 
tinha esse desejo de ser professora não. Para falar a verdade eu nunca 
pensei em fazer um vestibular, essas coisas. Aí tipo apareceu. Vim para cá e 
está sendo bom. Estou me interessando mais. Para ensinar mesmo o meu 
povo (CONVERSA, KARAJÁ e KARAJÁ, 04/12/2019).  

 

A aprovação no vestibular da LEdoC, é a oportunidade de ingressar em um 

curso superior. Apesar de declararem que “não estudaram” para realizarem as provas, 

há uma observação a ser ressaltada em relação ao processo seletivo desse curso. 

Ele não é pensado nos moldes de uma seleção tradicional, ao contrário, há uma 

intencionalidade em garantir que as questões da prova objetiva quanto o tema da 

prova de redação estejam relacionados com as especificidades do campo, de forma, 

a garantir que o conhecimento, o saber popular dos campesinos possam ser 

contemplados: 

 

― Você ao ser especialista em uma área, isso não quer dizer que você não 
pode socializar e reconhecer outra área, como: literatura, as línguas 
estrangeiras, a química, a física, a geografia, a biologia, a matemática, o 
português, a história, a filosofia, a sociologia. Essas áreas do conhecimento 
têm de dialogar. A gente tem que conseguir dialogar. Quando eu descubro 
que uma substância química jogada no ar por uma dita espécie de árvore, eu 
vou envolver a saúde, eu vou envolver a medicina. Quando eu digo que é 
preciso que todos os seres humanos precisem ter qualidade de vida, 
alimentação, esporte, educação, esses direitos. Eu preciso entender que eu 
preciso do profissional de Direito que defenda isso também. Quando eu digo 
que preciso fazer um histórico técnico de uma área, eu preciso das outras 
áreas da ciência, da história, da sociologia, da geografia, da matemática. 
Então, nada está separado. [...]. Se a gente olhar por esse lado todas as 
ciências deveriam estar preocupadas em não olhar para o contexto das 
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disciplinas, mas lembrar que há outras disciplinas que fazem parte do 
aprendizado, desde o jardim até ao mais alto grau de formação que o 
indivíduo possa chegar [...]. Eu considero que o vestibular, não é o critério 
mais adequado para garantir que alguém esteja específico para entrar em 
uma universidade. Tem outros critérios da educação que é muito mais lógico 
[...]. Então, significa que o fato de entrar, para fazer um vestibular, eu cumpri 
com as ditas regras de gaveta que a sociedade acadêmica impõe 
(CONVERSA, RIBEIRO DA COSTA, 21/11/2018).  

 

Os sujeitos do campo têm outro olhar e outra forma de lidar com as áreas do 

conhecimento e com a ciência. Além disso, é salutar pontuar que esses sujeitos, ao 

longo da história educacional, principalmente nos moldes da educação rural, tiveram 

os seus conhecimentos e saberes renegados, ridicularizados, alçados ao patamar de 

arcaicos, atrasados, entre outros adjetivos pejorativos. Algo que nos moldes da 

educação rural tradicional, conservadora, bancária, precisava ser transformado, 

modernizado e “elevado” ao patamar de conhecimento científico:  

 

― Tem muito conhecimento que é produzido por essas pessoas do campo. 
Inclusive a universidade, ela bebeu muito dessa fonte. Nós bebemos muito 
dessa fonte. Só que às vezes a gente bebeu dessa fonte e assume esse 
conhecimento que a gente acaba aprendendo em outros espaços como 
sendo apenas da universidade e não é! É isso que a gente precisa mudar. 
Assumir que a gente bebeu em outras fontes que não são apenas do espaço 
universitário. E essas fontes elas nos ajudam a pensar o mundo, a pensar 
não apenas o mundo, mas a pensar as próprias disciplinas dentro da 
universidade, esses espaços educativos [...]. Então, quando se fala em 
matemática à ideia de que a maioria das pessoas pensam: é que a 
matemática é só resolver contas, equações, e não é só isso. O que eu procuro 
discutir com os meus alunos é como a matemática, ao longo do tempo como 
construção humana, ela tem servido de um dispositivo de desigualdade 
social. Ela serve de filtros sociais. Ela exclui pessoas. E, se ela exclui pessoas 
é porque ela prioriza um grupo de determinadas pessoas, em detrimento de 
outras. Então, por exemplo, eu discuto com eles como a matemática ela 
excluiu mulheres, ela excluiu homens pretos, excluiu e excluí homossexuais 
também. Então, é criado em torno desse conhecimento de quem sabe 
matemática é inteligente, é gênio, uma pessoa superdotada! O que está 
implícito nisso é quem sabe é inteligente e quem não sabe é burro. Não 
consegue aprender, é um ser inferior porque não gosta. Ninguém é obrigado 
a gostar de matemática e a pessoa não é menos inteligente por não gostar 
de matemática. Então, eu procuro discutir isso com os alunos, eles não 
precisam conhecer todo esse conhecimento, mas parte desse conhecimento 
talvez seja necessária para realizar algumas atividades e que eles podem 
gostar ou não. Eu penso assim: todas as ciências, todas as áreas do 
conhecimento, elas estão em função de algo, a serviço de algo. Então, da 
mesma forma que a matemática está voltada para a construção do sistema 
capitalista, também pode ser utilizada, pode muito bem ser para essas 
comunidades tradicionais. Pode ser utilizada sim, pode ser. Mas isso requer 
estudo, requer que nós pesquisemos como ela pode deixar de ser esse filtro 
de exclusão social em que exclui muita gente, muita gente é excluída, muita 
gente se sente traumatizada porque não aprendeu matemática. A pessoa não 
é obrigada a gostar do conhecimento matemático ou pode gostar de tudo. A 
gente filtra aquilo que a gente sente mais afeição em determinados 
conhecimentos, não gostar de matemática não faz da pessoa um ser inferior 
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aos demais. E, eles têm potencialidades para aprender matemática e utilizar 
matemática no seu cotidiano. Eles já utilizam nos seus afazeres só que não 
sabem. Eles acham que esses elementos que eles utilizam no dia a dia, são 
inferiores àquele conhecimento mais formalizado, que é vinculado no 
ambiente acadêmico. [...]. Por exemplo, a questão das medidas, eles fazem 
isso. Veja medir o terreno para fazer determinada plantação, eles sabem 
exatamente e fazem isso de cabeça! O tipo de cultura que eles vão plantar 
em determinado terreno, a área que eles vão precisar para plantar. Isso 
levando em consideração o volume daquilo que vai ser produzido. Então, 
nisso está envolvido muita matemática, mas eles não enxergão isso como 
matemática porque é um saber que está presente na cultura deles. Eles só 
começam a entender isso, ver alguma relação quando isso é formalizado no 
ambiente acadêmico. E aí eles acham que aquilo, aquela resolução de 
fórmula geométrica, eles acham que isso sim é matemática. Isso sim é 
conhecimento matemático. Tornam esse conhecimento na visão deles, como 
se fosse superior àquele que eles utilizam. O que eles utilizam em outros 
espaços, o que eles vão fazendo ali pelas necessidades também são 
elementos matemáticos! (CONVERSA, MONTEIRO, 18/10/2019).    

 

O olhar presente na narrativa de Monteiro está em consonância com o que se 

tem procurado fazer na formação docente em Educação do Campo, desde o processo 

seletivo. A começar por inverter a lógica das avaliações e seleções para o ingresso 

na universidade. Para ingressar na LEdoC da UFG-Regional Goiás, é necessário 

realizar uma prova de conhecimentos, isto é um vestibular composto por duas provas. 

Primeiro: a prova objetiva com questões de Biologia, Física, Geografia, História, 

Língua Portuguesa, Matemática, Química. Segundo: a prova de redação. As temáticas 

dessas provas são relacionadas com o campo. O que corrobora para que os 

candidatos, ao realizarem um vestibular cuja avaliação relaciona os conteúdos do 

ensino médio com os saberes e os conhecimentos dos sujeitos do campo, o resultado 

da seleção é surpreendente. Ou seja: faz com que àqueles candidatos que “não 

estudaram” ou está há muito tempo longe de uma sala de aula, sejam surpreendidos 

com a posição alcançada, isto é: “ser aprovada em segundo lugar” ou ter “uma 

colocação melhor do que muitos jovens”.  

Os motivos que despertaram a atenção dos discentes para cursarem a LEdoC 

são diversos. Como já mencionado houve quem ingressou, sem saber do que se 

tratava e foi se descobrindo no decorrer do curso. Além disso, há outras motivações: 

  

― Eu sempre tive esse sonho de ser professora da Educação do Campo. É 
por causa das questões que eu vivenciei: a luta! A luta que é um aluno do 
campo para ele chegar até uma universidade, até mesmo na escola. E, aí eu 
sempre sonhei, sempre gostei [...]. Desde pequena eu já ensinava os outros, 
o que eu sabia! E, aí a minha questão é essa: ser uma professora que luta 
pelas causas dos alunos do campo! E, também ensinar o que eu aprendi: as 
novas técnicas de ensino do campo [...]. O meu sonho é trabalhar na sala de 
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aula, seja no campo, ou seja, na cidade! Eu quero trabalhar nessa área de 
Educação do Campo! (CONVERSA, GARCIA, 22/01/2019). 

 

― Quando a gente foi entrar no assentamento tinha uma escola 
multisseriada. Eu vinha acompanhando o projeto da escola que tinha no 
assentamento, onde o meu menino passou a estudar [...]. Eu via a professora 
S. dando aula e ficava sentada do lado de fora. E, ajudava ela no que podia. 
E, a escola foi evoluindo e eu não dava mais conta. A minha leitura, não dava 
para ajudar o meu filho a estudar, a explicar para ele o que era para ser 
explicado. Eu passei a estudar também, fui para a escola [...]. Eu vou estudar 
e vou modificar um pouco essa escola, porque não é possível que vai 
continuar do jeito que está. E depois que eu fiz o ensino médio, eu vim fazer 
a Educação do Campo para modificar a minha escola (CONVERSA, SOUZA, 
04/01/2019). 

 

As narrativas acima estão em consonância com o perfil de docentes que a 

LEdoC almeja formar, ou seja, um profissional comprometido com a transformação do 

espaço escolar e o seu entorno, com processo de ensinoaprendizagem e com as lutas 

dos sujeitos do campo,  

 

A realidade do campo exige um educador que tenha compromisso, condições 
teóricas e técnicas para desconstruir as práticas e ideias que forjaram o meio 
e a escola rural. Nesse sentido, as necessidades presentes na escola do 
campo exigem um profissional com uma formação mais ampliada, mais 
abrangente, já que ele terá de dar conta de uma série de dimensões 
educativas (ANTUNES-ROCHA; DINIZ; OLIVEIRA, 2011, p. 23).   

 

Para promover o ingresso diferenciado de discentes na LEdoC da UFG-

Regional, os editais dos processos seletivos têm preconizado a inscrição de 

candidatos que atendam alguns critérios. A primeira seleção foi uma das mais 

criteriosas, isso porque, naquele período havia o entendimento que o curso deveria 

ser destinado aos docentes que atuavam segunda fase do ensino fundamental e no 

ensino médio nas escolas localizadas no campo, bem como, pessoas que 

desenvolviam nas escolas ou instituições rurais atividades educativas direcionadas 

aos jovens e adolescentes. Para comprovar que se encaixavam em um dos critérios 

mencionados, os inscritos que fossem aprovados, deveriam no ato da matrícula 

entregar uma declaração comprobatória. 

A exigência dessa declaração foi motivo de uma agitação nos dias da 

realização da matrícula. Isso porque a Secretária Acadêmica da Regional Goiás, 

órgão responsável pela efetivação da matrícula, seguiu à risca o edital nº 082/2013, 

no tocante à comprovação do perfil dos candidatos. De forma que qualquer declaração 

que não explicitasse claramente que o aprovado no vestibular exercesse alguma 
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atividade docente ou educativa tinha a sua matrícula indeferida. Foi necessário um 

amplo diálogo entre a coordenação do curso, os técnicos da UFG e os representantes 

dos trabalhadores do campo na Cidade de Goiás (sindicato dos trabalhadores rurais, 

Comissão Pastoral da Terra (CPT) e setores da prefeitura) para que houvesse um 

entendimento em relação a esse critério. E no final as 60 vagas oferecidas foram 

preenchidas. 

Nos processos seletivos subsequentes, com vista a evitar que aqueles que não 

fossem professores ou não desenvolvessem atividades educativas ficassem 

excluídos ou encontrassem dificuldades comprobatórias, foi assegurado nos editais 

que àqueles que tivessem concluído o ensino médio e que pretendessem atuar na 

Educação do Campo poderiam se candidatar. Atualmente, a seleção de candidatos 

pode ser feita de duas maneiras: i) vestibular específico e ii) com base no desempenho 

no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).  

 

 

3.7 – O perfil dos discentes da LEdoC UFG-Regional Goiás em 2020: “quando eu 

cheguei aqui” 

 

Para historiarnarrar as especificidades dos educandos da LEdoC, além das 

conversas, fiz um levantamento junto à secretaria do curso no mês de setembro de 

2019297 com o intuito de conhecer as informações disponíveis acerca dos discentes 

ativos no curso. Na pesquisa empreendida no Sistema Integrado de Gestão de 

Atividades Acadêmicas (SIGAA), com o apoio da técnica administrativa, foi possível 

conhecer: sexo; estado civil; idade; raça/etnia; ano de conclusão do ensino médio; ano 

de ingresso na LEdoC; Escola do ensino médio; moradia atual e naturalidade.  

De posse dos dados disponíveis realizei um mapeamento que permitiu elencar 

algumas características. Posteriormente, com a chegada dos calouros em 2020, após 

o período da matrícula, retornei à secretaria298 e fiz uma atualização das informações 

que foram sistematizadas, tabeladas e são apresentadas no decorrer do texto e nos 

quadros elaborados.  

 

 
297 Esse primeiro levantamento foi realizado nos dias: 18 e 19 de setembro de 2019. 
298 O segundo levantamento foi feito nos dias 02 e 09 de março de 2020. 
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O quadro 02 demonstra que na LEdoC UFG-Regional Goiás há um perfil 

diferenciado de discentes. Vale a pena ressaltar que, no primeiro semestre de 2020 o 

curso tinha 69 discentes matriculados. Desse total, 69% são mulheres e 31% são 

homens. Entre esses sujeitos 68% se declaram solteiros; 23% são casados; 7% não 

informaram o estado civil e 2% são divorciados. Apesar de a maioria informar que são 

solteiros, há muitos que possuem uma relação estável ou um compromisso sério, mas 

ao preencherem os dados no ato da matrícula, no tocante ao estado civil se 

identificaram como tal. Além disso, houve casos de discentes que ao ingressarem 

eram oficialmente casadas e no decorrer dos semestres se separaram, por 

identificarem que vivenciavam relações abusivas, entre outros motivos. 

Em relação à raça/etnia 30% preferiram não identificar, o mesmo percentual se 

considera como Pardo com 30%, seguido por Preto com 15%. As comunidades 

tradicionais são representadas por 10% de Quilombolas299 e 6% são Indígenas. Entre 

os discentes 8% se reconhecem como Brancos e, 1% como Amarelo.   

 
299 Importante ressaltar que entre os Quilombolas, 7% são Kalungas que vieram de Monte Alegre de 
Goiás (localizada no Estado de Goiás e fica 676 km de distância da Cidade de Goiás), e 3% é do Bairro 
Alto do Santana na Cidade de Goiás.  

Gênero
•69% Feminino 

•31% Masculino

Estado 
Civil

•68% Solteiros

•23% Casados

•7% Não informaram

•2% Divorciados

Raça/Etnia

•1% Amarelo

•8% Branco

•6% Indígena

•10% Quilombolas

•30% Pardo

•15% Preto

•30% Não informaram

Fonte: Elaboração da pesquisadora (CASTRO, 2020), com base nos dados cadastrais dos 
discentes da LEdoC UFG-Regional Goiás, disponíveis no SIGAA/UFG. 

Quadro 02 – Perfil dos discentes no ano de 2020 
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São os sujeitos do campo, das florestas e da cidade colorindo a universidade. 

Cada um desses educandos e educandas têm a sua motivação para estar cursando 

a LEdoC. Alguns vieram sem saber do que se tratava o curso, mas permaneceram e 

se identificaram porque desejam mudar as suas escolas e/ou transformar as suas 

realidades, como apareceram nas narrativas.   

Ao longo do desenvolvimento da LEdoC na UFG-Regional Goiás, o perfil 

discente foi sofrendo modificações. A primeira turma, por exemplo, era composta por 

educandos advindos do campo (fazendas, assentamentos, acampamentos) ou da 

cidade. Os estudantes da cidade tinham vínculos com o campo, tanto é que 

conseguiram a declaração para comprovar a sua ligação com os perfis exigidos no 

edital do vestibular. Posteriormente, vieram os Quilombolas do Alto Santana da cidade 

de Goiás, as indígenas de Aruanã300 e no último vestibular de 2019 chegaram os 

Quilombolas Kalungas de Monte Alegre de Goiás:   

 

― Eu nasci em Goiânia, mas a vida inteira morei em Goiás [...]. 
― E como você ficou sabendo da LedoC?  
― Eu fiquei sabendo através da S. [uma conhecida]. Ela sempre fica 
procurando esse negócio de concurso e aí ela foi [...] e falou para mim: “― 
tem o vestibular da LEdoC”. Até então eu não sabia. [...]. Eu não sabia em si 
o que era LEdoC, o que era esse curso. [...]. Então, eu [pensei] vou fazer e 
vou saber o que é lá. Aí eu vim para cá. No primeiro período fiquei sem saber 
o que era LEdoC. Eu só sabia que tinha um trem de alternância e eu não 
concordo com muita coisa. Mas estamos aí [...]. Se Deus quiser, se eu não 
desistir até lá, vou formar! (CONVERSA, DEUS, 11/11/2019). 

 

Na conversa com Deus – estudante representante do perfil daqueles que são 

da cidade, ficou evidente em sua narrativa que ela desconhecia a Licenciatura em 

Educação do Campo. E ao chegar ao curso não concorda com “muita coisa”, 

principalmente no tocante à alternância301. 

A LEdoC é fruto das lutas dos movimentos sociais e dos sujeitos do campo que 

ao longo da história ficaram às margens do processo educacional. Esse curso ao ser 

institucionalizado nas universidades e pelo o ingresso ser feito via seleção pública, 

permitiu que outros sujeitos pudessem usufruir dessa conquista. Contudo, a variedade 

de perfis tem gerado certos tensionamentos no interior do curso: 

 

― Quando eu cheguei aqui, a E. [uma das técnicas], as meninas, eu tipo 
estranhei a recepção delas. Na escola a gente entra, senta e pronto ninguém 

 
300 Distante 176 km da Cidade de Goiás. 
301 Discussão que será detalhada quando irei discorrer a respeito da alternância na LEdoC. 
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fala com a gente. E, aí quando a gente chegou aqui, a E. veio, abraçou. Eu 
estranhei mesmo. Mas a recepção foi boa. 
― Vocês não esperavam isso? 
― Não esperava. 
― E o que você achou?  
― Eu gostei da recepção. A gente foi bem recebida por todos. Os professores 
que via a gente receberam a gente com a maior alegria, como se conhecesse 
a gente, como se já esperasse por nós. Todos os professores que via a gente 
nos corredores que nem dava aula pra a gente recebiam nós bem. 
― E a relação com os colegas na sala de aula como foi para vocês? 
― Na sala de aula foi muito mais complicado porque é uma realidade bem 
difícil, e porque eu não sei. Tem alguns colegas que não entendem as 
diferenças, a nossa diferença. Tem uns colegas que é muito mais complicado 
de entender. 
― Como assim? O que vocês sentem?  
― Porquê de início, eu não sei, mas eu acho que tem pessoas tipo que é de 
pensar: “―o que essas índias estão fazendo aqui, ne”? De pensar isso, para 
falar a verdade, “―o que esses índios estão fazendo aqui? O que eles 
querem aqui”? É mais ou menos isso. É uma situação bem difícil.  
― Difícil como? Como vocês se sentem frente a essa resistência? 
― Difícil porque a gente não entende esse mundo. Eu não entendo esse 
mundo de competição. Sei lá, tipo de competição mesmo. Eu não vivo nesse 
mundo de competição. Eu vivo por viver mesmo, não tenho que competir com 
ninguém, mostrar para ninguém né? Eu não sei o custo, mas as pessoas da 
universidade, da minha turma para falar a verdade me mostram muito isso. É 
o pessoal da cidade (CONVERSA, KARAJÁ e KARAJÁ, 04/12/2019). 

 

Em relação à recepção e o acolhimento que as discentes indígenas Karaja e 

Karaja ressaltaram em suas narrativas, isso acontece porque no interior do curso há 

o compromisso e o empenho para garantir o ingresso de sujeitos do campo e das 

comunidades tradicionais. De forma que, eles ocupem o espaço que lhes é de direito 

– a LEdoC e a universidade pública.  

No período de inscrição do vestibular, os professores se deslocaram até a 

Aldeia localizada em Aruanã para fazer a divulgação do curso e a inscrição no 

processo seletivo dos interessados. Além disso, a comunidade acadêmica da LEdoC 

UFG-Regional Goiás tem a prática de acompanhar o desenrolar do processo seletivo 

– o número de inscritos, os aprovados e os matriculados. Antes dos candidatos 

aprovados chegarem ao curso, há uma expectativa para que eles realmente venham 

colorir e pintar de povo a universidade. Ademais, nos primeiros dias do semestre 

letivo, os docentes, os discentes e os técnicos desenvolvem diversas atividades para 

acolher e integrar os calouros com as suas culturas e identidades tanto na LEdoC 

quanto na Cidade de Goiás. É uma prática que se diferencia dos acolhimentos formais 

praticadas nas instituições de ensino.  

Por outro lado, a LEdoC da UFG-Regional Goiás, ao ter optado por fazer 

concessão e democratizar o acesso para àqueles que quisessem vir a ser professores 
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do campo, corroborou para constituir uma disputa de projetos de curso, tensões e 

desafios no interior dessa formação de professores, 

 

A Educação do Campo 
do povo agricultor 
precisa de uma enxada 
de um lápis, de um trator 
precisa educador 
pra tocar conhecimento 
o maior ensinamento 
é a vida e o seu valor 
Dessa história 
nós somos os sujeitos 
lutamos pela vida 
pelo que é de direito 
as nossas marcas 
se espalham pelo chão 
a nossa escola 
ela vem do coração 
Se a humanidade 
produziu tanto saber 
o rádio e a ciência 
e a “cartilha do ABC” 
mas falta empreender 
a solidariedade 
“soletrar” essa verdade 
está faltando acontecer 
(SANTOS (a), 2006, p. 5-6). 

 

Assim, como nos versos tecidos por Santos (2006), os discentes que estão no 

curso e são do campo, resistem, compreendem que a Educação do Campo como 

ressaltou Pacheco (conversa, 04/12/2019): “― é para quem mora no assentamento, 

para quem é quilombola, para quem não tem acesso à universidade comum, normal.  

Esse curso é voltado para a gente mesmo”!  

Para aqueles que não fazem parte dessa construção histórica, no encontro com 

outra cultura, com os modos de ser, viver e ver a vida, proporcionados na LEdoC, 

como sugerido: “falta empreender a solidariedade”. Solidariedade no sentido freiriano, 

como ressalta Oliveira (2004, p. 11), “Freire, anuncia a solidariedade enquanto 

compromisso histórico de homens e mulheres, como uma das formas de luta capazes 

de promover e instaurar a “ética universal do ser humano””.  

Um compromisso históricoéticopolítico se faz necessário na formação daqueles 

que pretendem ser docentes das escolas do campo. É salutar que os educandos da 

LEdoC possam enquanto docentes em formação apreender que “o respeito à 

autonomia e à dignidade de cada é um imperativo ético e não um favor que podemos 
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ou não conceder uns aos outros”.  (FREIRE, 2004, p. 59). Ou como acrescenta o 

autor,    

 

O professor que desrespeita a curiosidade do educando, o seu gosto estético, 
a sua inquietude, a sua linguagem, mais precisamente, a sua sintaxe e a sua 
prosódia; o professor que ironiza o aluno, que o minimiza, que manda que 
“ele se ponha em seu lugar” ao mais tênue sinal de sua rebeldia legítima, 
tanto quanto o professor que se exime do cumprimento do seu dever de 
propor limites à liberdade do aluno, que se furta ao dever de ensinar, de estar 
respeitosamente presente à experiência formadora do educando, transgride 
os princípios fundamentalmente éticos de nossa existência (IDEM, p. 59-60). 

 

O respeito às histórias e modos de vida, cultura, saberes, se faz necessário 

para que esses futuros educadores não reproduzam o status quo, a discriminação e 

os preconceitos contra os sujeitos do campo tão presentes nos seus processos 

educativos.  

 

 

3.7.1 – As idades dos discentes da LEdoC UFG-Regional Goiás: “e esse tanto de 

menino aqui me dando aula”? 

 

O quadro a seguir apresenta os dados referentes à idade atual dos discentes, 

bem como, a idade que eles tinham quando terminaram o ensino médio e apresenta 

também o intervalo de tempo entre o término do ensino médio e o ingresso no curso. 
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Em relação à faixa etária, o quadro 03 sinaliza que 34% dos discentes da 

LEdoC UFG-Regional Goiás, têm entre 18 a 24 anos; de 25 a 30 anos há uma 

representatividade de 18%, que se aplica para os estudantes que têm de 31 a 35 

anos. A dimensão de 11% se aplica tanto para o intervalo etário de 36 a 40 anos, 

quanto para 41 a 45 anos. Os que têm de 46 a 50 anos correspondem a 4%. Os dados 

demonstram que 2% têm 51 a 55 anos, o mesmo quantitativo é composto por aqueles 

com idade entre 61 a 63 anos. No intervalo de 56 a 60 anos, não há discentes com 

essa idade. O curso é composto por diferentes gerações, o mais jovem está com 19 

anos e o de maior idade tem 63 anos. Para além dos números existem histórias, 

trajetórias e percepções dos sujeitos:    

 

― Dentro do curso, eu fui perceber professores que tinham praticamente a 
metade da minha idade. Eu pensei: “meu Deus o que eu vou fazer com esse 
tanto de menino aqui me dando aula?” E, no sentido assim: de perceber que 
eram meninos, mas muito preparados, que tiveram escolas boas. Esse era o 
meu pensamento no primeiro dia que eu entrei na universidade. E, aí eu fui 

Idade atual

•19 a 24 anos = 34%

•25 a 30 anos = 18 %

•31a 35 anos = 18 %

•36 a 40 anos = 11%

•41 a 45 anos = 11 %

•46 a 50 anos = 4%

•51 a 55 anos = 2%

•61a 63 anos = 2 %

Idade 
término 
Ensino 
Médio

•16 a 20 anos = 62%

•21a 25 anos = 26%

•26 a 30 anos = 7%

•31 a 35 anos = 4%

•35 a 38 anos = 1%

Intervalo 
entre o 
ensino 

médio e a 
LEdoC

•01 a 05 anos = 49%

•06 a 10 anos = 18%

•11 a 15 anos = 16%

•16 a 20 anos = 6%

•21 a 25 anos = 9%

•25 a 30 anos = 1%

•36 a 40 anos = 1%

Quadro 03 – Idade dos discentes  

Fonte: Elaboração da pesquisadora (CASTRO, 2020), com base nos dados cadastrais dos 
educandos da LEdoC UFG-Regional Goiás, disponíveis no SIGAA/UFG. 
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ver que esses professores por mais que tiveram chance de estudar nas 
escolas melhores do que eu. Mas, eu estava no curso que era fruto de uma 
luta que eu ajudei a construir. Uma educação que servisse para os 
professores no campo, para as manifestações do campo, dos aspectos que 
envolvem a vida social das famílias do campo. Então, significou que eu estava 
vendo ali o resultado daquilo que eu lutei (CONVERSA, RIBEIRO DA COSTA, 
21/11/2018).  

 

A Licenciatura em Educação do Campo ao se tornar um curso regular de 

graduação nas instituições públicas de ensino superior contribuiu para que diversos 

perfis de estudantes e professores ingressassem no curso que é fruto das lutas dos 

sujeitos e dos movimentos sociais do campo, principalmente do MST.  

No tocante a idade dos educandos da LEdoC, ao terminarem o ensino médio, 

62% eram jovens de 16 a 20 anos; 26% tinham entre 21 a 25 anos; a faixa etária de 

26 a 30 anos correspondeu a 7%; de 31 a 35 anos o percentual é de 4% e uma minoria 

equivalente a 1% estavam com 35 a 38 anos. Esses dados demonstram que existem 

discentes do curso que concluíram o ensino médio, com a “idade ideal” recomendada 

pelos órgãos oficiais e pelas legislações escolares para a conclusão da educação 

básica que é de até 17 anos para o término dessa etapa escolar:  

 

― A minha vida escolar desde o pré até o ensino médio foi em escola do 
campo, no assentamento. E, o ensino médio eu fiz PRONERA. E, no início 
foi bem complicado porque a gente sabe que a educação no campo não é 
prioridade. Então no começo foi bem complicado. A gente não tinha muita 
estrutura, mas no decorrer do processo de desenvolvimento do 
assentamento, as famílias, os nossos pais foram se organizando e a gente 
foi buscando mais qualidade para a escola, mais formação voltada para o 
campo, para os professores, porque alguns professores não eram do 
assentamento e então chegava da cidade com toda uma concepção 
diferenciada da nossa. E, aí a gente fazia esse processo de diálogo e 
construção da escola com a comunidade. Então, eu fiz do pré até a 8ª série 
no assentamento mesmo. Nós tínhamos o assentamento organizado por 
agrovilas. Tinha 150 famílias e três agrovilas. E, a agrovila do centro que a 
gente chamava, era a agrovila que tinha escola, tinha posto de saúde, essas 
estruturas mais coletivas. Então, a gente se deslocava das outras agrovilas 
para essa central para estudar. Andava uns 40 minutos a pé, mais ou menos, 
para ir e para voltar. E, aí depois de um tempo a gente conseguiu um ônibus 
para fazer esse roteiro da escola, pegava os alunos no assentamento e 
levava para a escola. E, quando eu terminei a 8ª série, a gente não tinha o 
ensino médio no assentamento. Geralmente todo mundo parava de estudar 
na 8ª, porque, para ir para a cidade tinha que ter casa na cidade, geralmente 
era bem complicado. Aí o movimento ofertou a oportunidade do ensino pelo 
PRONERA em um assentamento vizinho ao nosso. E, aí foi à oportunidade 
para estudar (CONVERSA, PACHECO, 04/12/2019).  

 

A narrativa demostra a realidade da educação no campo. As escolas do e no 

campo normalmente ofertam até o ensino fundamental. Para garantir o acesso e a 
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locomoção foi necessário engendrar uma luta junto ao poder público para assegurar 

o transporte. A oferta do ensino médio pelo PRONERA foi fundamental para que os 

jovens do assentamento conseguissem concluir os seus estudos.    

Os dados do quadro 03 permite compreender que, entre o término do ensino 

médio e o ingresso no curso, 49% dos discentes levaram de 01 a 05 anos; 18% de 6 

a 10 anos; 16% de 11 a 15 anos; 6% de 16 a 20 anos; 9% de 21 a 25 anos; 1% de 25 

a 30 anos e, 1% de 36 a 40 anos. No intervalo de 31 a 35 anos não houve discentes:  

 

― Eu tenho uma graduação. A primeira graduação minha foi pela UEG. Na 
verdade, eu queria fazer pedagogia em Itaberaí, mas aí como eu sempre 
estudei em escolas públicas, lá em Itaberaí a pontuação era muito alta na 
UEG. Eu não consegui passar e fazia cursinho preparatório, mas acho que 
era destino de Deus. Eu prestei dois anos seguidos e não consegui. Aí eu 
falei: “― não vou estudar mais não. Não vou fazer cursinho preparatório. Vou 
prestar lá em Sanclerlândia”. [...]. Então, eu fui e prestei e, passei. Comecei 
a fazer na UEG, lá é anual, quatro anos de universidade. Aí eu terminei, 
concluí, fiquei aqui em Goiás ociosa. Pensei em fazer pós-graduação, 
mestrado, algo assim, só que eu precisava sair daqui. Eu precisava sair de 
Goiás e eu não queria. E, aí surgiu a oportunidade de fazer o curso de 
Licenciatura na Educação do Campo [...]. Aí eu peguei falei, “― vou fazer”. 
Eu prestei o vestibular, passei e estou fazendo (CONVERSA, DEUS, 
11/11/2019). 

 

― Eu terminei o ensino médio em 1993. E, aí fiquei trabalhando em outros 
serviços, na construção civil, nas fazendas mesmo. Mas aí não conseguia 
encaixar para fazer um vestibular, não dava conta também de pagar uma 
mensalidade de uma faculdade de agronomia ou veterinária, mesmo depois 
de eu ser independente. Trabalhava para sobreviver, tinha a sobrevivência 
dos pais que eu precisava ajudar. Nós somos uma família em que a lógica 
era, quem ia ficando maior, ia ajudando a cuidar dos mais novos 
(CONVERSA, RIBEIRO DA COSTA, 21/11/2018).  

 

Os fatores que contribuíram para que os intervalos de tempo entre a conclusão 

do ensino médio e o ingresso na LEdoC ocorressem são variados, por exemplo, há 

no interior do curso àqueles que já cursaram uma graduação. Há quem ao terminar o 

ensino médio teve que trabalhar para contribuir no sustento e na sobrevivência da 

casa. Além dessas narrativas, enquanto estava na gestão do curso, mediei uma 

situação que está relacionada com esses dados, a qual narro a seguir. 

Nas primeiras turmas havia algumas educandas que, por serem de movimentos 

sociais, acampamentos ou assentamentos, eram acostumadas a levarem os seus 

filhos para os seus processos formativoseducativospolíticos. As crianças ficavam nas 

cirandas infantis durante o tempo em que elas estavam nas atividades do movimento,  

 



 

204 
 

Ciranda infantil é um espaço educativo da infância Sem Terra, organizado 
pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), e mantidos por 
cooperativas, centros de formação e pelo próprio MST, em seus 
assentamentos e acampamentos. O nome foi escolhido pelo fato de ciranda 
remeter à cultura popular e estar presente nas danças, brincadeiras e 
cantigas de roda vivenciadas pelas crianças no coletivo infantil (...). As 
Cirandas Infantis Itinerantes são organizadas sempre que a participação das 
mulheres em instâncias direções, cursos, reuniões, congressos e marchas – 
enfim, no processo de luta pela terra – o exige (ROSSETTO, SILVA, 2012, p. 
125). 

 

Ao ingressarem na universidade, esperavam que essa instituição contasse com 

uma ciranda infantil. Porém, na LEdoC da UFG-Regional Goiás não há espaço para 

as crianças ficarem e as estudantes que eram mães acabavam por levar os seus filhos 

para a sala. Por um lado, havia docentes que questionavam a presença das crianças 

em sala de aula, alegando que ministravam conteúdos que não eram apropriados para 

a faixa etária delas. O que era uma prática comum para o MST, para nós docentes, 

maiormente os que não têm engajamento político com nenhum movimento social se 

constituía como um estranhamento.  

Por outro lado, havia discentes que desconheciam a ciranda infantil, por serem 

dos territórios urbanos e por não pertencerem aos movimentos sociais. Ademais, a 

maternidade é fator de exclusão e acesso das mulheres à educação. Em um dado 

momento ao abordar a presença das crianças em sala de aula, cheguei a ouvir de 

uma discente a seguinte frase: “olha professora, sabe por que eu demorei a concluir 

o ensino médio e a entrar na universidade? Porque primeiro eu fui criar os meus 

filhos”.  

Como já mencionado no decorrer do texto, a UFG-Regional Goiás conta com 

duas unidades acadêmicas especiais: a de Ciências Humanas (UAECH) e a de 

Ciências Sociais aplicadas (UAECSA). No tocante a ciranda infantil, na mesma 

regional as experiências são diferenciadas. A UAECSA, por já ter ofertado a turma de 

Direito pelo PRONERA (2007-2012), cuja estruturação e organicidade contavam com 

a presença de diversos movimentos sociais, já havia vivenciado a ciranda infantil 

durante a realização da etapa que ocorre na universidade e que eles consideravam 

como Tempo Escola. No caso da UAECH, uma unidade recém-criada, nós não 

tínhamos essa experiência com a ciranda infantil. E a LEdoC, diga-se de passagem, 

não tinha um engajamento político com os movimentos sociais e tão pouco contava 

com essa prática de ter um espaço destinado para os filhos das estudantes.      
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O debate em torno da permanência das crianças no interior da LEdoC, foi de 

tal proporção, que um dia, por estar na condição de coordenadora do curso, fui 

abordada enquanto ministrava uma aula e tive que interromper a atividade para 

atender o conselho tutelar. Havia sido feito uma denúncia alegando que: “havia 

crianças em situação de risco na universidade, ‘soltas no pátio’. E que algo grave 

poderia acontecer”. Lembro o desespero da mãe que havia sido denunciada na 

reunião com os representantes do conselho tutelar. Tivemos uma conversa, a situação 

foi esclarecida e ficou acordado que procuraríamos encontrar uma solução.  

A questão foi tema das nossas reuniões de colegiado e foi parar nas instâncias 

da UAECH. Era preciso encontrar uma forma de acolhermos a demanda trazida pelas 

educandas. Foram debates e diálogos intensos. Tentamos até montar uma ciranda 

infantil na LEdoC, mas os trâmites burocráticos do serviço público foram fatores 

impeditivos. Havia mais empecilhos do que soluções. Em uma reunião de Colegiado 

da Unidade, a pauta em torno da presença das crianças resultou na renúncia do Chefe 

da Unidade do período. Isso porque, foi deliberado que as mães poderiam trazer os 

seus filhos e entrassem em acordo com o docente da disciplina.  

Trago aqui este episódio porque evidencia o quanto a maternidade é impeditiva 

e/ou determinante no afastamento das mulheres do estudo. De acordo com uma 

reportagem do jornal nacional um estudo realizado302 “mostrou que menos de 20% das 

mães no Brasil não concluíram o Ensino Fundamental, ou seja, estudaram menos de sete 

anos. E esse número salta para quase 30% quando consideramos só as mães adolescentes, 

com até 19 anos”. 

A exclusão educacional de jovens mulheres-mães, consequentemente, 

contribui para que haja uma distância temporal entre o ensino médio e o ingresso no 

ensino superior. A maternidade pode ter corroborado para que as estudantes tenham 

interrompido seus estudos no ensino médio ou retardado a inserção no ensino 

superior.  

Ao ingressarem em um curso como a LEdoC, principalmente as educandas que 

vêm de movimentos sociais produzem desafios para a universidade, abala suas 

estruturas organizativas. E, se a comunidade acadêmica não se atentar para essa 

questão, acabará contribuindo para reproduzir práticas de exclusão. Mas, as discentes 

 
302 Pela Fundação Abrinq. Disponível em: https://g1.globo.com/jornal-
nacional/noticia/2019/04/22/gravidez-precoce-e-uma-das-principais-causas-da-evasao-escolar-diz-
estudo.ghtml. Acesso em: 29/06/2020.  
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do curso são mulheres guerreiras e resistentes. Elas enfrentaram as mais diversas 

situações, resistiram e continuaram os estudos. Nas colações de grau da turma, 

estavam lá com os seus filhos.  

 

 

3.7.2 – Os territórios de moradia dos educandos: “o maior desafio é manter a 

resistência do território” 

 

A Licenciatura em Educação do Campo é um curso voltado para formar 

professores por área de conhecimento para atuar nas escolas do campo e/ou escolas 

localizadas nas cidades que atendam alunos provenientes do campo, bem como, 

qualificar os docentes que já estão em atividade e não possuem um curso superior e 

preparar o formando para a gestão de processos educativos escolares e comunitários. 

Ao ser ofertado na UFG-Regional Goiás essa licenciatura tem atraído candidatos com 

diferentes perfis e localidades.  

Dada a complexidade para classificar, delimitar e definir o que é o urbano ou 

rural, a cidade ou campo, para organizar e sistematizar o território de moradia dos 

educandos, reportei-me ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para 

compreender a definição utilizada por esse instituto, haja vista, que ele é o órgão 

responsável para classificar e caracterizar os espaços urbanos e rurais. 

Nesse aspecto, o próprio IBGE considera complexa a classificação dos 

espaços no Brasil. Tanto é que visando a realização do próximo censo demográfico303, 

publicou em 2017, um estudo: “Classificação e caracterização dos espaços rurais e 

urbanos do Brasil: uma primeira aproximação”.  

De acordo com o IBGE, os municípios têm autonomia para determinar a sua 

classificação por meio de legislações municipais. Ao analisar as Leis Orgânicas dos 

municípios dos discentes da LEdoC UFG-Regional Goiás, verifiquei que todos os 

municípios se enquadram no conceito de cidades.  

Ao considerar a nova proposta para classificação territorial do IBGE304 (2017) 

e as características dos municípios de moradia dos discentes da LEdoC UFG-

 
303 O censo demográfico deveria ser realizado em 2020, mas por conta da pandemia do coronavírus, 
provavelmente será adiado. 
304 De forma resumidas as novas propostas de classificação dos municípios são: i) Unidades 
Populacionais com mais de 50000 habitantes em área de ocupação densa são consideradas 
predominantemente urbanas;  ii) entre 25000 e 50000 habitantes em área de ocupação densa variam 
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Regional Goiás, eles podem ser classificados da seguinte maneira305:  Cidades – 

Campo e Cidades Urbanas. Isso porque, apesar de municípios como Goiás, Monte 

Alegre de Goiás, Aruanã, Faina, Amaralina, Baliza e Itapirapuã ser considerados 

urbanos, eles possuem características rurais. Na Cidade de Goiás, por exemplo, em 

pleno centro da cidade é possível ver vacas transitando pelas ruas, pastando a beira 

do Rio Vermelho. 

Após, a análise dos municípios seguindo a nova classificação do IBGE, lancei 

um olhar para os bairros onde os educandos moram. Os dados apontam que a maioria 

não está localizada no centro da cidade, mas em bairros distantes, localizados nas 

periferias dos municípios,  

 

A periferia urbana tem sido usualmente considerada como aquela área da 
cidade que em termos de localização situa-se nos arredores do espaço 
urbano. Trata-se de uma faixa periférica que, a cada momento que se 
considera inclui: a) área que se acham urbanizadas e nos limites do espaço 
urbano contínuo; b) áreas onde a urbanização ainda é incipiente, coexistindo 
com áreas de agricultura, ora intensiva, ora extensiva, ou então marcada por 
uma forte esterilização. Em realidade, pode-se falar em uma periferia 
suburbana ou subúrbio simplesmente, e em uma periferia rural-urbana 
(CORRÊA, 1986, p. 70).    

 

O autor supracitado considera ainda que na relação cidade-campo o conceito 

de periferia é uma temática pertinente, haja vista, que as periferias já foram no 

passado uma área rural, cujas terras ao serem transformadas em lotes, serviram de 

estratégia territorial para alocar os sujeitos do campo expulsos da terra pelo o capital.  

Ademais, busquei compreender o significado de território. Nesse aspecto, 

peguei emprestado o entendimento de Fernandes e Molina (2004) a respeito do 

significado do território para os sujeitos do campo e da floresta, ou seja, segundo os 

autores, o território é para eles um trunfo, “os povos do campo e da floresta têm como 

base de sua existência o território, onde reproduzem as relações sociais que 

caracterizam suas identidades e que possibilitam a permanência na terra” (p. 32).   

 
em: Predominantemente Urbano; Intermediário e Predominantemente Rural; iii) entre 10.000 e 25.000 
habitantes em área de ocupação densa podem ser conceituadas como: Predominantemente Urbano, 
Intermediário, e Predominantemente Rural;  iv) entre 3.000 e 10.000 habitantes em área de ocupação 
densa: Intermediário e Predominantemente Rural e; v) com menos de 3.000 habitantes em área de 
ocupação densa são  Predominantemente Rural. 
305 Em termos quantitativos de habitantes temos a seguinte proporção: i) 67% dos municípios possuem 
até 10.000 habitantes; ii) 11% dos municípios possuem até 25.000; iii) 11% dos municípios até 130.000 
e iv) 11% dos municípios com mais de 1.516.113 habitantes. 
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Levei em consideração também a discussão de Fernandes (2012) quando o 

autor considera que o território camponês é o espaço de vida do camponês, lugar ou 

lugares onde existe uma enorme diversidade de culturas que constroem a sua 

existência. É uma unidade de produção familiar e local de residência da família. É o 

local que contribui com a maior parte da produção de alimentos saudáveis, 

consumidos pelas populações urbanas.  É o sítio, o lote, a propriedade familiar, assim 

como também é a comunidade, o assentamento, um município onde predominam as 

comunidades camponesas. Além disso, para Santos (1999) “o território é o 

fundamento do trabalho, o lugar da residência, das trocas materiais e espirituais e do 

exercício da vida” (p. 08).  

Após as ponderações feitas nos parágrafos anteriores, o quadro número 04 

apresenta os territórios de moradia dos discentes. 

 

 

 

 

Cidades 

•Goiás 75%
•Monte Alegre de Goiás 7%
•Aruanã 6%
•Goiânia 4%
•Faina 4%
•Amaralina 1%
•Baliza 1%
•Barreiras 1%
• Itapirapuã 1%

Estados
•Goiás 99%

•Bahia 1%

Territórios

•Periferia Cidade Campo 61%

•Centro Cidade Campo 10%

•Comunidades tradicionais 
urbanas  8%

•Comunidades tradicionais 
campo 7%

•Assentamentos 7%

•Não informou 4% 

•Periferia Cidade Urbana 3%

Fonte: Elaboração da pesquisadora (CASTRO, 2020), com base nos dados cadastrais dos 
educandos da LEdoC UFG-Regional Goiás, disponíveis no SIGAA/UFG. 

Quadro 04 – Territórios de moradia dos discentes  
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Os dados do quadro 04 permitem compreender que 75% dos discentes são 

moradores da Cidade de Goiás; 7% vieram de Monte de Alegre de Goiás; 6% de 

Aruanã; 4% de Goiânia; 4% de Faina; 1% de Amaralina; 1% de Baliza; 1% de Barreiras 

e 1% de Itapirapuã. Em relação ao Estado brasileiro, comparecem apenas dois: Goiás 

com 99% e, a Bahia com 1%.  

 Os dados referentes ao território de moradia dos discentes da LEdoC UFG-

Regional Goiás no quadro 03 demonstram que: 61% moram nas periferias das 

cidades-campo; 10 % são habitantes do centro das cidades-campo; 8% habitam nas 

comunidades tradicionais urbanas; 7% nas comunidades tradicionais campo; 7% em 

assentamentos; 4% não informaram e, 3% nas periferias das cidades-urbanas:  

 

― A gente foi morar na periferia, com a rua toda empoeirada. Tinha muito 
mato, muito capim. E, todos os agravantes dos bairros periféricos, a falta de 
ordenação, estrutura, pavimentação, saneamento básico. A escola ficava 
perto, cinco minutos da minha casa. Mas, a estrutura é um mundo diferente! 
É um mundo que não combinava com o meu jeito [...]. Todo esse ar da cidade, 
os perigos da cidade, os adultos falavam para a gente. Era uma forma de a 
família proteger suas crianças, os seus jovens. A noite da cidade era mais 
perigosa que a noite do campo! O caminho da escola para casa era mais 
perigoso! Então, a própria fisionomia dos adultos que ficavam esperando a 
gente em casa, era diferente de quando a gente estava no campo 
(CONVERSA, RIBEIRO DA COSTA, 21/11/2018). 
 
― Eu sou baiana, moro no interior da Bahia. Eu sou do MST, do Movimento 
Sem Terra e eu sou do assentamento! [...] Eu nasci e me criei no 
assentamento [...]. Meu Deus! Hoje são tantos os desafios! [...] Porque o 
ataque dele [governo federal atual] está direto nos nossos territórios, 
sobretudo nós do MST. Estamos sofrendo uma onda de despejos dos nossos 
territórios e inclusive de assentamentos consolidados. Então, a gente está 
sofrendo muito com essa pressão esse último período. Nessas últimas 
semanas estão bem mais fortes. Então, para nós o maior desafio é manter a 
resistência do território (CONVERSA, PACHECO, 04/12/2019).  

 

― Sou da Comunidade Quilombola do Alto Santana. Fui criada no morro, que 
hoje é quilombola. É um bairro não muito reconhecido, porque quem mora no 
morro [...] são as pessoas negras, pobres [...]. Lá era muito sofrido, muitos 
não tiveram uma oportunidade de cursar uma universidade, têm só o ensino 
médio. Outros nem chegou a fazer o ensino médio porque tinha que trabalhar. 
A nossa vida foi tão difícil, mas tão difícil mesmo que, a gente não tinha água 
encanada, a gente não tinha muitas coisas de alimentos. Então, nós 
tirávamos os alimentos e a água do morro. A biquinha [...] a gente buscava a 
água para beber, para lavar as vasilhas e as roupas a gente lavava na 
carioca, que todo o mundo conhece como o Rio Vermelho [...]. Hoje o nosso 
morro, ele tem água encanada. Graças a Deus foi reconhecido como 
quilombola urbano, e assim é uma luta, cada dia é uma luta para a gente ali 
(CONVERSA, ALMEIDA, 13/03/2020). 

 

 As narrativas dos discentes da LEdoC UFG-Regional Goiás permitem conhecer 

o significado em residir nos seus territórios. Nas periferias das cidades, assim como 
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nas comunidades tradicionais urbanas, a história é marcada pela falta de 

infraestrutura, precariedade, pavimentação, saneamento básico, violência urbana, 

preconceitos contra os moradores, a ausência do poder público e à margem das 

políticas públicas. Os sujeitos dos quilombos ainda sofrem com o histórico racismo 

estrutural.  

 No assentamento “os desafios são muitos”, àqueles assentados que já tinham 

adquirido a sua parcela para morar, na conjuntura atual com a política adotada pelo 

atual presidente da República, a conquista e o direito de permanecerem na terra está 

ameaçado cotidianamente. Isso porque os assentados da Reforma Agrária no Brasil 

correm o risco de serem despejados. Acerca dessa questão, uma reportagem 

veiculada no jornal O popular afirma a intenção do governo federal em fechar acordos 

de conciliação com fazendeiros que questionaram na justiça a desapropriação de suas 

terras para fins da Reforma Agrária.   

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fonte: 
https://www.opopular.com.br/noticias/politic
a/governo-bolsonaro-prepara-
mutir%C3%A3o-para-devolver-terras-a-
fazendeiros-1.1856827 

Imagem 24 – Notícia devolução de terras 
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 No cenário atual, os territórios dos sujeitos do campo estão sendo 

subordinados aos interesses dos ruralistas e do agronegócio, seus antagonistas 

históricos na luta pelo o acesso e a permanência na terra no Brasil. No reordenamento 

feito pelo governo federal, as demarcações dos territórios dos quilombolas, dos 

indígenas ficaram a cargo do Mistério da Agricultura. O órgão responsável pela 

Reforma Agrária no país foi vinculado à nova Secretaria Especial de Assuntos 

fundiários (SEAF), dirigida por um representante da União Democrática Ruralista 

(UDR) – organização criada para impedir a Reforma Agrária. Além disso, ela é 

contrária aos interesses dos movimentos sociais e sujeitos do campo, bem como, das 

comunidades e dos povos tradicionais.  

 Ademais, as lideranças dos movimentos sociais, dos territórios dos sujeitos do 

campo e das florestas, estão sendo massacradas. De acordo com a CPT306, em 2019 

o índice de lideranças indígenas mortas em conflitos no campo obteve o maior número 

em 11 anos307. No referido ano, 07 (sete) lideranças foram mortas.  

 Para Súdre (2020), no início de 2020, esse cenário tenebroso só aumentou. O 

mês de janeiro foi marcado por perseguições, conflitos e assassinatos. Já no dia 02 

de janeiro, em Dourados, no Mato Grosso do Sul, cerca de 180 famílias Guarani e 

Kaiowá sofreram ofensiva de seguranças privados em um confronto que durou 16 

horas e deixou sete indígenas feridos. No dia 05/01/2020, em outra região do país, 

dois camponeses quilombolas foram brutalmente assassinados no município de Arari 

no Maranhão.  

 O percentual de mortes, assassinatos e perseguições aos povos indígenas que 

já era alto, em tempos considerados normais, com a pandemia do Covid-19 no Brasil, 

os números dispararam e as comunidades indígenas choram constantemente a morte 

dos seus líderes e membros.  

 

 

 

 

 

 
306 Site da cptnacional.orb.br. Acesso em 24/02/2020. 
307 Em 2009; 2010; 2011; 2013; 2014 e 2015 – ocorreu 01 morte. No ano de 2012 foram 04 
assassinatos. Em 2016 o número ficou em 05 mortes. No ano seguinte 2017 foram 03 assassinatos. E 
em 2018, duas (02) lideranças tiveram as suas vidas ceifadas. Site da cptnacional.orb.br. Acesso em 
24/02/2020.   
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 Enquanto os povos indígenas choram os seus mortos, o poder público, 

principalmente o governo federal se exime da responsabilidade e têm adotado uma 

política que configura um verdadeiro genocídio e extermínio das etnias. Perante a 

negligência do Estado, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), teve que 

mover uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) para que o governo federal seja 

obrigado a adotar um plano emergencial para controle e combate da Covid-19 dentro 

dos territórios indígenas. Entre as medidas pleiteadas estão: a proteção das 

comunidades, barreiras sanitárias e a retirada dos invasores não indígenas dos seus 

territórios. 

Fonte: https://brasil.elpais.com/opiniao/2020-06-14/a-morte-do-futuro-
covid-19-entre-os-povos-originarios.html e 
https://brasil.elpais.com/brasil/2020-06-27/nove-indigenas-xavante-
morrem-em-24-horas-com-sintomas-de-covid-19-denunciam-liderancas. 

Imagem 25 – Notícias povos indígenas e o Covid-19 
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 Até o momento em que esse texto é escrito de acordo com os dados da APIB 

“são 652 indígenas mortos e ao menos 23.453 infectados pelo coronavírus308”. Por 

trás dos números estão os caciques: Aritana Yawalapiti; Domingos Venite; Paresí Joãozinho 

Zonezokae; Domingos Mahoro; Vicente Saw Munduruku, entre outros. E grandes 

lideranças como Bernaldina José Pedro – símbolo da luta política da etnia Macuxi. As 

mortes dos povos indígenas, como bem mencionou o El País (figura 3) é a morte do 

futuro, são anciãos que exercem o papel de conselheiros espirituais, detentores de 

conhecimentos, guardiães das florestas, das águas, das plantas medicinais, das 

memórias e histórias de toda humanidade, entre outros.      

 A política de ódio e perseguição praticada pelo presidente da República tem 

contribuído para que os conflitos e as perseguições contra os sujeitos do campo se 

propaguem. Em plena pandemia enquanto a mensagem propagada no mundo todo é 

“fique em casa”, no Brasil a justiça tem autorizado despejos. Trago aqui três exemplos 

dessa barbaridade, primeiro, o caso das 200 famílias do Projeto Mangabeira, um pré-

assentamento localizado em Porto Seguro, uma cidade do sul da Bahia.  

 Segundo, das 450 famílias do acampamento Quilombo Campo Grande situado 

no munícipio de Campo do Meio, no sul de Minas Gerais (MG), local onde há mais de 

20 anos é território de moradia dessas famílias, produtoras do café agroecológico mais 

importante do Estado chamado Guaí. A força policial em plena madrugada do dia 12 

de agosto de 2020 com o objetivo de cumprir a reintegração de posse emitida pelo 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais e apoiada pelo governador309 destruiu a Escola 

Popular Eduardo Galeano, jogando no chão o sonho e o direito, principalmente das 

crianças do campo ao acesso à educação nos seus lugares de moradia. Depois de 

50h de resistência dos assentados, no dia 14 de agosto, a polícia militar e o governo 

de MG anunciaram o cumprimento da ordem judicial.   

 Terceiro, vale ressaltar que, essas medidas atingem assentamentos já 

consolidados. Isto é, em abril de 2020 o Tribunal Regional Federal da 3ª Região 

determinou que 18 famílias que vivem em uma parte do Assentamento Luiz Beltrame, 

em Gaia, no interior de São Paulo, cuja desapropriação foi realizada pelo INCRA em 

2010, terão 120 dias para desocupar a área. Esse assentamento além de ser 

 
308 Disponível em: https://www.correiobraziliense.com.br/brasil/2020/08/4867392-o-perigo-que-vem-
da-estrada.html. Acesso em 13/08/2020. 
309 Romeu Zema do Partido Novo. 
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regularizado, realiza produção orgânica e agroecológica310. Mas, como diz Pacheco 

(2020), os desafios são muitos e o maior desafio é manter a resistência.  

  

 

3.7.3 – As escolas do ensino médio dos educandos da LEdoC UFG-Regional 

Goiás: “fechamentos das escolas no campo é crime”  

 

 Para realizar o ensino médio, os discentes da LEdoC UFG-Regional Goiás 

frequentaram vários colégios. Nessa parte do texto, procurei conhecer as instituições 

escolares que fizeram parte das suas vidas e onde estão localizadas. No intuito de 

alcançar tal intento, realizei um levantamento junto à secretaria do curso. Na ocasião 

tive contato com as informações fornecidas pelas educandas e educandos no ato da 

matrícula e que estão disponíveis no SIGAA. O quadro número 05 apresenta o 

mapeamento dos territórios escolares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
310 De acordo com o MST “mesmo num assentamento precarizado e sem investimentos em 
infraestrutura e créditos, segundo estimativas da safra de 2018, o assentamento produziu e 
comercializou 10.500 toneladas de mandioca, 100 cabeças de gado, 300 toneladas de mandioca pré-
cozida, 5 mil caixas de maracujá, 200 sacas de feijão orgânico, 50 mil dúzias de milho verde, 2 mil 
caixas de quiabo, 8 mil toneladas de manga, entre outros produtos hortifrutigranjeiros”. Disponível em: 
https://mst.org.br/2019/03/08/assentamento-luiz-beltrame-denuncia-riscos-de-despejo/. Acesso em: 
13/08/2020. 

Territórios dos Colégios do ensino médio

•53% são das cidades-campo, com 73% dos educandos.

•31% são das cidades-urbanas, com 20% dos educandos.

•16% são do/no Campo, com 7% dos educandos.

Relação campo - cidade

•84% são Colégios da cidade, com 93% dos educandos.

•16% Escolas do/no campo, com 7% dos educandos.

Natureza das instituições escolares

•88% são públicas.

•12% são particulares.

Quadro 05 – Territórios do ensino médio dos discentes  
 

Fonte: Elaboração da pesquisadora (CASTRO, 2020), com base nos dados 
cadastrais dos educandos da LEdoC UFG-Regional Goiás, disponível no 
SIGAA/UFG. 
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 O quadro 05 aponta os territórios do ensino médio dos educandos da LEdoC 

UFG-Regional Goiás. Os dados demostram que: 53% das instituições escolares estão 

situadas nas cidades – campo e 73% dos educandos estudaram nelas; 31% dos 

colégios do ensino médio estão localizados nas cidades urbanas e 20% dos 

educandos realizaram essa etapa escolar nos centros urbanos e, 16% são escolas 

do/no Campo, local onde 7% dos educandos concluíram o ensino médio. 

 Ao considerar apenas a relação campo – cidade, os dados demonstram que 

72% são instituições situadas nas cidades, onde 93% dos educandos realizaram o 

ensino médio e 28% são escolas do/no campo, com 7% dos educandos. Em relação 

à natureza 88% são públicas e 12% são particulares. 

 Os educandos da LEdoC UFG-Regional Goiás, de acordo com os dados 

apontados, em sua maioria realizaram o ensino médio em colégios que estão situados 

nas cidades, quer seja, as consideradas como cidade-campo ou cidade-urbanas. 

Historicamente, as escolas e colégios localizados nos territórios urbanos, seguem um 

currículo urbano e geralmente não abordam as particularidades dos sujeitos do campo 

e dos povos das florestas e quando o fazem é de forma superficial ou distorcida.  

 Nas conversas realizadas com os educandos da LEdoC UFG-Regional Goiás, 

inclusive com àqueles pertencentes às comunidades tradicionais urbanas, 

compareceu a falta de entendimento e conhecimento das especificidades da 

Educação do Campo. Por mais que eles afirmem que querem cursar e terminar o 

curso para contribuírem com as suas comunidades, parte deles endossam as 

narrativas construídas pelos discentes da cidade, principalmente no tocante à 

negaçãodesvalorização da Pedagogia da Alternância. Esses educandos defendem a 

extinção do Tempo Comunidade311 e a transformação da Licenciatura em Educação 

do Campo como um curso normal, regular. 

 É importante ressaltar que não estou aqui demonizando as escolas urbanas, 

como se elas fossem à causa de todos os problemas que envolvem a educação para 

os sujeitos do campo. Ao contrário, todas as escolas são importantes. Além disso, por 

um lado, essas escolas estão inseridas em uma sociedade capitalista, onde os 

interesses daqueles que estão no poder e os seus representantes são difundidos por 

meio de orientações e ideologias vinculadas a um modelo de educação.  

 
311 Algo que irei discutir com mais afinco no próximo subitem.    
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 Por outro lado, as escolas públicas por serem de responsabilidade do poder 

público municipal ou estadual, geralmente utilizam um currículo escolar 

institucionalizado por uma política pública de educação, com normativas notoriamente 

urbanas, onde as especificidades do campo e das florestas, as lutas dos trabalhadores 

do campo por seus direitos, os seus saberes, os modos de produção, o seu cotidiano, 

as suas experiências de vida, as identidades, a cultura, a história, a religiosidade, as 

diversidade, os valores, entre outras especificidades, não comparecem.  

 As escolas que são do/no campo, não estão alheias a essa realidade. Apesar 

de estarem localizadas nos territórios dos sujeitos do campo, elas estão inseridas em 

um contexto mais amplo que envolve a política pública de educação e por isso tendem 

a seguir as orientações institucionalizadas. O projeto de educação que chega às salas 

de aula nem sempre é o da Educação do Campo: 

 

― A gente tenta com todos os desafios que a Educação do Campo seja de 
fato aplicada. Que a Lei da Educação do Campo seja aplicada, mas a gente 
sabe que na prática, isso passa bem mais distante. É muito mais complicado 
fazer esse processo de desenvolvimento da Educação do Campo. Até 
porque, quando vai para os assentamentos, nós fazemos um enfrentamento 
com a secretaria de educação do município. Fazemos um enfrentamento com 
a secretaria da educação do Estado se a escola for estadual. Para tentar 
organizar e aplicar o processo da Educação do Campo na estrutura da 
escola. Então, se o corpo docente da escola mais a coordenação pedagógica 
não tiverem uma concepção de Educação do Campo e não tiver disposto a 
fazer esse constante enfrentamento, você não consegue aplicar isso no 
cotidiano, mesmo sendo áreas de movimentos sociais. A gente faz os 
enfrentamentos no cotidiano mesmo. As secretarias do município vêm 
padronizando o processo todo. A gente faz o enfrentamento diário para ir 
quebrando isso. Faz adaptações, dá uma ajeitadinha aqui no currículo, volta 
uma atividade, vai fazendo ajeitamentos, para ir fazendo os enfrentamentos! 
(CONVERSA, PACHECO, 04/12/2019). 

 

 A narrativa permite compreender que os movimentos sociais do campo, 

principalmente o MST, realizam enfrentamentos cotidianos para que seja 

implementado nas escolas do campo um currículo escolar vinculado às normativas da 

Educação do Campo. Até porque não adianta ter no campo uma escola que leve o 

nome de escola do campo se no seu interior ocorrer à reprodução da educação rural, 

urbana e bancária. Além de lidarem com esse desafio, ainda têm que lutar contra a 

política de fechamento das escolas do campo perpetrada por governos municipais e 

estaduais de várias regiões do país:     

  

― Garantir a resistência do processo da Educação do Campo é garantir que 
as nossas escolas do campo não sejam fechadas [...]. A gente tem até uma 
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campanha: “fechamento das escolas do campo é crime”! Então, a gente vê 
como um desmonte dos nossos territórios e a negação do nosso direito a 
educação. Para a gente é um crime fechar as escolas do campo. E, a gente 
faz a campanha para contrapor justamente esse processo de fechamento das 
nossas escolas. Mas, a gente entende que eles acham importante fechar a 
escola. Por que quem é que quer uma trabalhadora camponesa ou um 
trabalhador camponês formado, trabalhando com concepção e com 
consciência de classe de fato? Isso não é interessante para o modelo de 
sociedade que a gente tem e nem para o atual governo. Então, nos nossos 
territórios, a educação é ponto de pauta engajador nosso. O movimento ao 
montar o acampamento, monta o espaço que vai funcionar a escola, que vai 
funcionar a ciranda infantil. A educação é pauta do cotidiano! Não existimos 
nós, se não existir o processo da educação ali! É um conjunto. Então a escola 
é muito importante para a gente. Eu não sei muito como está esse processo 
das outras comunidades, mas para nós do movimento sempre existiu esse 
cuidado com a história da escola. E, todas as vezes que a gente sofreu os 
embates de fechar as escolas, elas eram escolas de fato, com 
funcionamento, com estrutura e foram fechadas. No Paraná, na Bahia, no 
Ceará, no Piauí. Tiveram vários processos de fechar as escolas nossas, com 
estrutura, não era uma escola que era um barraquinho de lona! Era uma 
escola com estrutura que foi fechada, para pegar os alunos e remanejar para 
a cidade, para outra formação (CONVERSA, PACHECO, 04/12/2019). 

 

 A existência das escolas nos territórios dos sujeitos do campo é de suma 

importância para a materialização de suas existências e a permanência nessas 

localidades, uma vez que proporciona o contato com a lida cotidiana e os 

conhecimentos dos campesinos. A cada escola extinta no campo significa que as 

crianças e os adolescentes terão que ser remanejados para as escolas de outras 

localidades, comumente das cidades, ficando submetidos aos deslocamentos via 

transporte escolar. O que acarreta longas jornadas no percurso casa-escola e no 

acesso a uma educação descontextualizada, sem consciência de classe de fato, um 

desmonte dos seus territórios e a negação do direito a educação no seu lugar de 

origem. 

 A política de fechamento das escolas do campo tem sido praticada ao longo do 

tempo pelo Estado brasileiro e na conjuntura atual esta prática tem se estendido 

gradativamente para as escolas que estão localizadas nas cidades. Em Goiás, por 

exemplo, em janeiro de 2020, o atual governador312, afirmou que os colégios que estão 

funcionando com a quantidade de alunos abaixo da capacidade, serão fechados. De 

acordo com a Secretaria Estadual de Educação, Cultura e Esporte (SEDUCE), cerca 

de 20 unidades de ensino se enquadram nesse requisito e podem ser fechadas no 

solo goiano. No município de Goiás, está previsto o fechamento de dois colégios, a 

saber: Colégio de Aplicação Professor Manuel Caiado e o Centro de Ensino Albion de 

 
312 Ronaldo Ramos Caiado. 
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Castro Curado. Os colégios que serão fechados no município de Goiás, além de 

receberem os alunos da cidade também possuem estudantes oriundos do campo.  

 Ao olhar para os dados referentes aos colégios do ensino médio dos discentes 

da LEdoC UFG-Regional Goiás localizados na Cidade de Goiás, constatei que os 

principais são: Colégio Estadual de Aplicação Professor Manuel de Caiado, Colégio 

Estadual Professor Alcide Jubé e Colégio Estadual João Augusto Perillo313. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 A imagem 26 mostra a vista parcial do Colégio Estadual de Aplicação Professor 

Manuel de Caiado. Nesse colégio, 19% dos educandos da LEdoC UFG-Regional 

Goiás concluíram o ensino médio. Segundo o censo escolar de 2019 havia 21 alunos 

matriculados no ensino fundamental II; 235 no ensino médio e 47 alunos na Educação 

de Jovens e Adultos (EJA), perfazendo um total de 303 estudantes matriculados. De 

acordo com o governo do Estado de Goiás ele será fechado em 2020 e os seus 

estudantes serão remanejados para outras unidades de ensino.   

 

 

 

 

 
313 Esses três colégios juntos receberam 44% dos discentes da LEdoC UFG-Regional Goiás. Dada às 
transformações pelas quais estão passando ou irão passar, eles serão analisados separadamente no 
corpo do trabalho. Os outros 56% dos educandos estudaram nos seguintes Colégios: 7% em Colégios 
localizados no Campo (Escola Família Agrícola de Goiás; Estadual Agrícola David Aires Franca e 
Colégio Estadual Reunidas Kalunga II); 6% Colégio Estadual Cora Coralina; 4% Colégio Estadual 
Linfolfo Mendes da Cunha; 4% Colégio Estadual Edmundo Rocha; 4% Colégio Estadual Lyceu de 
Goyaz e, 31% em outros Colégios.   

Fonte: Castro, 2020. 

Imagem 26 – Fachada do Colégio Prof. Manuel Caiado 
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 Na imagem 27 é possível ver a vista parcial do Colégio Estadual Professor 

Alcide Jubé, local onde 14% dos discentes da LEdoC UFG-Regional Goiás concluíram 

o ensino médio. Na imagem, o colégio está localizado à esquerda. A fachada da 

construção ao lado da direita é o prédio do Palácio da Instrução que atualmente abriga 

a Coordenação Regional da Educação (CRE). E essa vasta área na frente é o local 

onde até dezembro de 2019 abrigava o ginásio de esportes do Colégio que foi 

demolido por uma decisão do atual governador do Estado. 

 Em uma reportagem em O popular, Longo (2020), ressalta que a estrutura das 

arquibancadas da quadra esportiva impedia a visualização da fachada do edifício do 

Palácio da Instrução, considerada a primeira edificação em estilo art-déco do Estado. 

Daí, a justificativa em demolir o ginásio. Tal decisão foi comemorada por membros 

das famílias tradicionais da Cidade de Goiás. Teve gente que ficou feliz e agradecida 

por ver a demolição da quadra dar lugar à visibilidade ao prédio. Outros comemoraram 

mais uma riqueza cultural e histórica para a cidade. Em tempos em que se preza a 

valorização de patrimônio cultural, com restaurações e investimentos públicos, oxalá 

um ginásio de esportes de um colégio estadual e o direito a uma educação de 

qualidade fossem alçados ao mesmo nível, isto é: considerados parte do patrimônio 

histórico de Goiás!   

 

Fonte: Castro, 2020. 

Imagem 27 – Vista parcial do Colégio Prof. Alcide Jubé 
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              Fonte: Castro, 2020. 

 

 Na imagem 28 é possível visualizar o prédio do antigo Colégio Estadual João 

Augusto Perillo, local onde 11% dos educandos da LEdoC UFG-Regional Goiás 

cursaram o ensino médio. No processo de militarização das Escolas Estaduais em 

Goiás, esse colégio foi entregue para a Polícia Militar e atualmente a edificação abriga 

o Colégio Estadual da Polícia Militar. Na parte lateral da fachada está escrito: Escola 

de Civismo e Cidadania.  

 Um Colégio público se tornou uma instituição cívico-militar que apesar de ser 

custeada e mantida pelo Estado com o dinheiro público ainda realiza a cobrança de 

taxa, sob o argumento de contribuição voluntária. Essa instituição de ensino tem o 

apoio da sociedade vilaboense, inclusive, há uma fila de espera para o ingresso de 

novos alunos. De acordo com Guimarães e Lamos (2018, p. 77) esse tipo de escola 

no Estado de Goiás “tem seduzido grande parte da sociedade civil, devido à melhoria 

substancial no desempenho dos exames nacionais, a diminuição dos casos de 

violência dentro e fora da escola e que são defendidas pelo governo estadual como 

exemplo de sucesso”.  

 O projeto de Educação do/no/com o Campo é envolto por uma série de 

desafios! Envolve a luta por um ensino e um currículo que leve em consideração as 

especificidades dos sujeitos do campo. É a luta para a manutenção das escolas nos 

seus territórios. É a luta para criminalizar o fechamento das escolas, entre outras.  

Enquanto essas lutas são engendradas, na contramão o Estado prossegue 

com o fechamento das escolas no campo, militarização das escolas na cidade. E, 

além disso, ainda pretende implementar a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 

Imagem 28 – Antigo Colégio Estadual João Augusto Perillo 
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que prevê um currículo comum e nacional para a educação básica, a ser seguido nas 

escolas da cidade e do campo, tanto pública quanto privada. Como ficará o arcabouço 

teórico-metodológico dos Projetos Político Pedagógicos das escolas e colégios com 

as novas orientações curriculares? Como ficam as múltiplas realidades, as 

particularidades da vida no campo, as diferenças culturais, sociais e políticas dos 

estudantes em uma formação cívico-militar e unitarista? São questões para além da 

propositura desse estudo, mas são problemáticas para ser discutidas futuramente. 

Após ter levantado essas indagações e me preparava para fechar essa parte 

do texto, a pandemia do coronavírus se espalhou pelo mundo. No Brasil no mês de 

agosto de 2020, infelizmente os números são devastadores e já superam os 106.000 

mortos, infectou mais de 3 (três) milhões314. E, mesmo com essa marca, em muitos 

locais o calendário acadêmico não foi suspenso. Assim, professores e alunos fazem 

o que podem para dar conta das atividades escolares ministradas via remota.  

A substituição do modo presencial afetou profundamente a educação 

do/no/com o campo. Existem locais que não há sinal de internet e quando tem, não 

funciona corretamente, é instável, cai toda hora. Acompanhar as aulas em tempo real 

impacta o cotidiano das famílias que, além de não disporem de tecnologias, também 

não contam com os acessórios necessários, como por exemplo, computadores, 

celulares com capacidade para armazenamento de dados, entre outros. Ademais, em 

muitos municípios está previsto à volta as aulas mesmo sem os casos de Covid-19 

terem se estabilizado.  

 

 

3.8 – A Pedagogia da Alternância na LEdoC UFG-Regional Goiás: “o que você 

estudou lá para nós aproveitar aqui?”  

 

 A Licenciatura em Educação do Campo é um curso regular de graduação da 

UFG-Regional Goiás, que possui um diferencial na sua organização curricular, ou 

seja, é realizado em regime de alternância. O que significa que, durante um período 

chamado Tempo Universidade (TU), as atividades acadêmicas são realizadas no 

 
314 De acordo com os dados do consórcio de veículos de imprensa, no dia 14 de agosto de 2020, havia 
3.275.52 casos confirmados, 2.384.302 recuperados e 106.523 mortes. Disponível em: 
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/08/14/casos-e-mortes-por-coronavirus-no-
brasil-em-14-de-agosto-segundo-consorcio-de-veiculos-de-imprensa.ghtml. Acesso em 14 ago. 2020. 



 

222 
 

espaço da universidade. Posteriormente, ocorre outro momento considerado Tempo 

Comunidade, onde as atividades são organizadas para serem desenvolvidas nos 

locais de origens dos estudantes ou nas áreas315 de atuações da LEdoC. E, com vistas 

à sistematização dos dois tempos formativoseducativos realizados, têm-se o retorno 

para as salas de aula com o objetivo de sistematização do TU e TC e o fechamento 

do semestre. No PPC do curso esses tempos são definidos da seguinte maneira, 

 

O Tempo Universidade316 é desenvolvido em período integral, 
preferencialmente nos turnos matutino e noturno. A duração desta etapa 
depende da carga horária curricular e da metodologia de desenvolvimento 
dos respectivos componentes curriculares. O Tempo Comunidade317 é 
realizado nas comunidades de origem dos educandos, em escolas do meio 
rural e em escolas localizadas nas regiões que abarquem os municípios de 
origem dos discentes. Neste momento são desenvolvidas as atividades dos 
componentes curriculares, em especial do Núcleo de Atividades 
Integradoras. Tais atividades são realizadas de acordo com as orientações 
fornecidas durante o Tempo Universidade e acompanhadas in loco por 
docentes e/ou monitores designados pelas instituições parceiras da Regional, 
de modo a integrar ensino, pesquisa e extensão (UFG, 2017, p. 10). 

 

 Para estruturar a Pedagogia da Alternância na LEdoC na UFG-Regional Goiás, 

a equipe de professores, procurou construir materiais pedagógicos para subsidiar e 

orientar o seu desenvolvimento, como por exemplo: roteiro de orientações para 

realização do diagnóstico da comunidade, cadernos de realidade, diário de campo, 

entre outros. No decorrer dos semestres, os instrumentos foram sendo aperfeiçoados 

e em 2015 resultou no Manual do Tempo Comunidade. Nesse instrumento 

pedagógico o Tempo Comunidade foi definido como:   

 

Uma ampliação das formas de aprendizado para os estudantes e futuros 
professores e professoras da educação do campo. Ele também é uma 
oportunidade de contribuição à comunidade, na reflexão e transformação de 
sua realidade, com a participação de docentes, discentes e técnicos 
administrativos do LEdoC realizando projetos e estágios nas escolas e 
auxiliando no diálogo entre a escola e a comunidade onde se insere (UFG, 
2015, p. 04). 
 
 

 Esse manual além de definir o TC orientou os caminhos pedagógicos para a 

realização da Pedagogia da Alternância na LEdoC UFG-Regional Goiás. De acordo 

com esse instrumento, “em cada semestre é realizada uma etapa de um processo de: 

 
315 Essas áreas de atuação da LEdoC nem sempre é o local de origem do educando. 
316 Grifos originais do documento. 
317 Grifos originais do documento. 
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conhecimento inicial da comunidade – conhecimento inicial da realidade da escola – 

identificação de um problema de pesquisa – estágio318”. Ou seja, no I e II período os 

estudantes realizam um diagnóstico da comunidade. No III e IV o trabalho é feito com 

a escola. Sendo que, no IV semestre é construído um projeto de intervenção que 

deverá ser executado no decorrer do estágio supervisionado.  

Na LEdoC UFG-Regional Goiás, para a realização da “alternância”, os 

estudantes obrigatoriamente precisam estar matriculados em uma disciplina. No I 

período, ela recebe o nome de Experiência Compartilhada I. De forma que, após as 

aulas do I Tempo Universidade, os discentes vão realizar as atividades do Tempo 

Comunidade:  

 

― O primeiro tempo comunidade eu fiquei muito perdida, porque a gente não 
entendia como era o tempo comunidade e porque ele existia. A professora 
[...] nos ensinou falando o que era e como era para fazer. E aí a foi gente 
entender (CONVERSA, KARAJÁ e KARAJÁ, 04/12/2019).  
 
 

 A narrativa permite compreender que ao chegar à LEdoC, existem discentes 

que não possuem experiência escolar baseada na Pedagogia da Alternância. Assim, 

o primeiro contato ocorre ao ingressarem no curso. Por ser uma novidade em seus 

processos formativos, o contato com o Tempo Comunidade é de estranhamento ou 

de se sentir perdida como mencionado por Karajá & Karajá. 

 O início das atividades do I TC é marcado pela realização de um diagnóstico 

da comunidade. Momento em que os discentes, com a orientação e supervisão de um 

docente desenvolvem uma pesquisa com o objetivo de conhecer os aspectos 

históricos, sociais, culturais, entre outros, dos seus lugares de origem:   

 

― Para a gente lá na comunidade, de acordo com as pesquisas que o 
professor passou, a comunidade contribuiu muito com a gente para dar a 
resposta. E eles [...] acham bom quando a gente faz pesquisas com eles. Eles 
comentam com a gente de que já estavam esquecidos. E quando a gente 
pergunta, meio que força eles a lembrar, “quase ia esquecer isso e graças a 
essas pesquisas eu lembrei”. Eles ficam refletindo: “a gente tem que 
conversar mais sobre isso né. Não deixar esquecer esses assuntos desses 
temas” (CONVERSA, KARAJÁ e KARAJÁ, 04/12/2019). 

 

 A realização da alternância tem permitido aos discentes conhecerem a história 

das suas comunidades. Eles estão atuando como pesquisadoras das suas próprias 

 
318 UFG (2015, p. 05). 
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histórias, culturas, tradições, ancestralidades, entre outros. Em um contexto que 

segundo Benjamin (1987c) “a arte de narrar está definhando porque a sabedoria – o 

lado épico da verdade – está em extinção” (p. 201-202). Nas atividades realizadas na 

comunidade, as histórias narradas pelos mais velhos, comparecem a sabedoria 

desses sujeitos e contribuem para impedir que aspectos relevantes sejam relegados 

ao esquecimento. As narrativas representam resistências, resgate da memória, 

registro das identidades, dentre outros.  

A Experiência Compartilhada, por ser uma disciplina, os estudantes ao serem 

matriculados, podem realizar o Tempo Comunidade em um determinado local 

diferente do seu lugar de origem. Ademais, para a realização da alternância é 

escolhido um tema gerador para ser trabalhado por todas as turmas. No segundo 

semestre de 2018, período em que acompanhei o TC, a discussão girava em torno da 

temática: “água”:  

  

― Lá no Alto do Santana, a gente fez em relação à biquinha, que era onde 
os moradores do Alto Santana aproveitavam a água para sobreviver. E isso 
teve grande relevância pra a gente, porque a gente vê o sofrimento da 
comunidade. O que eles sofreram e o que até hoje eles vêm sofrendo porque 
muitos moradores são idosos. Eles veem o desperdiço da água [...]. Eles 
percebem o quanto aquilo dói neles, porque antigamente eles tinham que 
andar de 2 a 3 quilômetros pra buscar água, pra lavar roupa [...]. Quando a 
gente entrevistou as senhoras lá do Alto Santana foi uma experiência rica, 
porque elas nos relataram muitas coisas [...] igual elas pegavam também 
lenha para sobreviver, vendia lenha para poder ganhar o seu sustento, 
pegava malas de roupas, vinham para o carioca lavar roupas para as 
madames. Então, assim foi de grande valia essa experiência no Tempo 
Comunidade (CONVERSA, DEUS, 11/11/2019). 

 

Os estudantes e os professores ao se dirigirem para o local onde serão 

desenvolvidas as atividades do Tempo Comunidade e ao realizar a pesquisa com os 

moradores direcionam para a temática a ser trabalhada no semestre. No decorrer dos 

semestres e dos Tempos Comunidades, após, o diagnóstico da comunidade é 

proposto uma intervenção em cada localidade. Por exemplo, no Alto Santana onde 

Deus (conversa, 11/11/2019) realizou a alternância, a proposta da turma foi à 

construção de um guia turístico. Em suas palavras “no quarto período, a gente visitou 

novamente a comunidade e a gente fez um guia da biquinha, do morro das lajes e do 

poço do amor que é onde pode ter o acesso interligando a comunidade”. 

Nesse aspecto, as atividades desenvolvidas no Tempo Comunidade, estão 

contribuindo para repensar o território. Os grupos ao desenvolverem as atividades nas 
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comunidades trabalham as especificidades de cada local. No olhar de um docente da 

LEdoC UFG-Regional Goiás, a realização do Tempo Comunidade, compareceu da 

seguinte forma:  

 

― Com o tempo comunidade, eu acho que agora a gente começa a um 
direcionamento mais efetivo de discutir com a comunidade, pelo ao menos 
no meu caso que acompanho as comunidades indígenas, eu estou sempre 
em contato com elas [...]. Eu estou sempre querendo saber, a gente está 
sempre pensando de que forma que isso que a gente está estudando tem 
entrado na aldeia. [...]. Isso está presente nos cadernos de realidades delas 
[...]. Eu vejo que elas estão gostando de entrevistar as pessoas mais velhas 
da comunidade, para saber mais da cultura, para saber mais de fazeres 
sociais, de buscar o contato com a sociedade onde a aldeia está inserida, ou 
seja, na cidade de Aruanã. Quando a gente foi tratar de questões sobre a 
água, por exemplo, elas foram fazer entrevistas com profissionais da 
Saneago, para saber tudo a respeito. Eu vejo que elas têm efetivado um 
contato maior tanto dentro da aldeia como fora da aldeia. Eu tenho percebido 
isso. Em outros grupos eu tenho percebido isso também. Como num outro 
grupo que trabalharam como as nascentes fluem [...]. Eles foram fizeram um 
estudo do local e de como recuperar essas nascentes de água (CONVERSA, 
MONTEIRO, 18/10/2019). 

 

A realização da alternância nas comunidades tem promovido mudanças nas 

localidades onde ela tem sido desenvolvida. Tem contribuído para que os próprios 

discentes conheçam os seus lugares de origens, a realidade do meio onde vivem, a 

história do local pelo olhar e a memória coletiva dos seus anciões. Ademais, os temas 

geradores, por exemplo, a discussão em torno da “água” contribuiu para que em um 

determinado lugar o grupo compreendesse e pensasse uma intervenção em relação 

à recuperação das nascentes.      

O desenvolvimento do Tempo Comunidade abrange territórios para além do 

município de Goiás. As indígenas realizam as suas atividades nas suas aldeias 

localizadas na cidade de Aruanã. Além de abarcar outras cidades, tem sido realizado 

em outro Estado do país:  

 

― Eu tenho feito às atividades na comunidade onde eu atuo, onde eu estou 
morando no munícipio entre Barretos e Falolândia, meus pais também moram 
lá. E eu tenho atuado lá, feito as minhas atividades do movimento. É corrido 
para dá tempo de aplicar todas as coisas que a comunidade demanda e a 
gente constrói junto com os orientadores. Mas eu tenho ido em todos os 
tempos comunidades. Eu tenho feito questão de ir para a minha comunidade 
porque eu acho que só tem sentido a alternância se tiver esse processo de 
diálogo e convivência entre a universidade e a comunidade (CONVERSA, 
PACHECO, 04/12/2019). 
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 A realização de Tempo Comunidade em outras localidades distantes do 

município de Goiás é desafiadora, principalmente no que diz respeito ao 

acompanhamento das atividades por parte do professororientador. Isso porque, não 

existe recursos específicos para o desenvolvimento da alternância na LEdoC UFG-

Regional Goiás: 

  

― A gente fez assim [...] o segundo semestre ficou mais fácil porque a gente 
já tinha começado um trabalho no primeiro semestre e deu continuidade 
nesse segundo. Mas a gente faz o planejamento antes de eu sair daqui [...]. 
Eu vou para a comunidade, a gente senta, a gente discuti e eu vou fazendo 
as devolutivas por semana. Cada semana eu mando uma devolutiva para o 
meu orientador, com fotos, com os relatos das atividades, o planejamento do 
que vai ser executado e as fotos da execução desse trabalho. Eu vou fazendo 
esse exercício das devolutivas por semana porque facilita para mim e no final 
quando eu volto à gente faz o seminário de apresentação do tempo 
comunidade e eu trago todas as questões desenvolvidas, mais o caderno de 
reflexão que nós tivemos esse semestre [...] mais o caderno de realidade. [...] 
E, aí a gente se fala pelo WhatsApp, por e-mail, ligação, tem esse diálogo 
(CONVERSA, PACHECO, 04/12/2019). 

 

Nesse aspecto, o planejamento é de suma importância para a execução do 

trabalho na comunidade. Para que a discente não ficasse sem o acompanhamento do 

professororientador foi construído diversas táticas para que a orientação fosse feita: 

registros do trabalho no caderno de reflexão e no caderno de realidade, registro 

fotográfico das atividades realizadas na comunidade e diálogo via redes sociais, 

WhatsApp e e-mail. As tecnologias e o contato virtual contribuíram para o 

desenvolvimento do processo como mencionado por Pacheco em sua narrativa. 

Ademais, apesar da distância entre o professororientador e a discente o Tempo 

Comunidade tem sido desenvolvido da seguinte forma:   

 

― Eles já sabem o dia que eu chego. Se eu cheguei hoje, eu falho um dia, 
no outro dia a gente vai ter uma reunião para discutir as minhas atividades do 
Tempo Comunidade com eles. Então, tem essa troca. Eu levo daqui uma 
proposta para a gente discutir, de uma temática para fazer e eles expõem o 
que está precisando no cotidiano. E no geral dar continuidade daquilo que a 
gente já tinha começado. Porque esse semestre passado a gente fez 
laboratório de experimento de práticas agroecológicas com hortaliças e 
plantas medicinais. Fizemos debates sobre agrotóxicos e agroecologia 
porque lá na região tem muitos fazendeiros que usam agrotóxicos. Então, a 
gente está no processo de discutir sobre isso e fizemos isso nas famílias. 
Fizemos experimentos nos lotes das famílias porque estava no período de 
plantio. E, é mais difícil para eles saírem e a gente reuniu todo mundo no 
mesmo espaço. Então, a gente vai se adaptando com isso, mas ainda dá para 
fazer essa devolutiva. As devolutivas são mais nesses exercícios de fazer as 
práticas daqui, do cotidiano e essas discussões políticas mesmo que já é o 
trabalho que eu tenho que fazer, junto o útil com o agradável e a gente vai 
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construindo. E eles sempre gostam dessa história de eu voltar. Eles 
perguntam, eles indagam mesmo “como foi o semestre professora?” Eu ainda 
não sou professora. “Como que foi lá? O que dá para a gente discutir? O que 
você estudou lá para nós aproveitar aqui?” A gente vai fazendo assim e 
consegue. Não é uma comunidade muito grande e a gente consegue dar essa 
devolutiva com mais tranquilidade (CONVERSA, PACHECO, 04/12/2019).  

 

A narrativa de Pacheco permite compreender que há uma expectativa da 

comunidade em relação ao aprendizado e as experiências que ela vivência no Tempo 

Universidade. A alternância tem possibilitado uma troca entre os conhecimentos 

científicos adquiridos pela discente com as necessidades do cotidiano e a realidade 

da sua comunidade.   

Analisar o desenvolvimento da LEdoC na comunidade, estava entre os 

objetivos específicos da pesquisa. Para isso procurei participar da realização de um 

Tempo Comunidade. Nesse aspecto, acompanhei as atividades de dois grupos: um 

que realizava o TC no Assentamento Mosquito e o outro na Aldeia Indígena localizada 

em Aruanã, bem como, participei de reuniões do TC na UFG-Regional Goiás e do 

seminário de socialização – momento em que todos os grupos apresentaram os 

resultados dos trabalhos.  

Nas atividades do Assentamento Mosquito participei de duas visitas nesse 

local. Na primeira, foi realizada uma roda de conversa na residência dos pais de uma 

discente do curso. Essa atividade contou com a participação dos estudantes, alguns 

moradores do assentamento, o técnico-administrativo da universidade, dois 

professoresorientadores da LEdoC e duas estudantesprofessoras do curso – que 

estavam realizando a pesquisa para o doutorado.  
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Na atividade Costa319 – uma das pioneiras do assentamento, narrou a sua 

história de vida e a sua experiência em todo o processo de luta pela terra320. Ao 

término das atividades do curso, procurei se ela teria disponibilidade para termos uma 

conversa no particular. E, ela prontamente aceitou. Ao ser questionada a respeito do 

trabalho da LEdoC no assentamento, ela narrou o seguinte:     

  

― A presença de vocês no meio de nós [longa pausa] dá ânimo pra 
comunidade. A comunidade além de tá esquecida, ela tá sofrida. Ela tá assim, 
ela sente que ninguém mais quer saber de nada né! [...] O [Assentamento] 
Mosquito passou? O [Assentamento] Mosquito não precisa de mais nada né! 
Precisa! Toda vida vai precisa [...]. A gente [...] não tem ainda a escritura de 
terra. Nós têm o título provisório da terra. A gente tem essa documentação 
que nós já passamos. Nós já tá no tempo de ser regularizado, os que vieram 
primeiro [...]. Que lá atrás a Reforma Agrária falava assim: “―com quinze 
anos, você vai começar a pagar a terra né”. Então, com uns vinte e poucos 
anos você termina de pagar a terra. E, a gente pagou uns três anos e veio 
um chefe do INCRA e falou: “― a terra nunca vai ser de vocês por que vocês 
vai pagar a terra?” Aí, todo mundo parou de pagar. Nós mesmo foi um daqui 
que parou. Ontem a gente falou no INCRA, o INCRA tava em Goiás. A gente 
fomo lá, falamos isso. Igual, agora eles tão chamando, pra ver, quem quer 
pagar né. Mas, só que eu acho que essa terra, essa terra a gente não tem 
que pagar ela não, sabe? Num sei. Eu acho assim, a gente tem que ver isso 
né. A questão da documentação da terra [...]. Então eu acho que, a faculdade 
tem esse, esse poder de ajudar a gente nessa questão, e a questão também 

 
319 O Tempo Comunidade foi desenvolvido no Assentamento Mosquito porque os pais de uma discente 
do curso são moradores desse lugar. 
320 Partes da sua narrativa já foram utilizadas no decorrer do trabalho. 

Imagem 29 – A alternância no Assentamento Mosquito: I momento 

Fonte: Castro (2018). 
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do meio ambiente né! Porque, o povo chegou aqui e desmatou assim de 
qualquer jeito né! Chegou e queria produzir, queria plantar. Então tem muita 
coisa né [...]. Acho que a gente fala e eles não ouvem, sabe [...]. Aí tem gente 
que fala assim: “eu vou lá hoje e vou fazer uma quebradeira”. Igual à história 
da ponte. Eu acho que não precisa ainda. Eu acho que tem que chamar a [...] 
faculdade sabe. [...]. Eles têm que saber da nossa situação, da nossa vida 
porque eles lá fora, eles têm voz pra falar! (CONVERSA, COSTA, 
09/11/2018). 

 

O olhar que Costa apresentou na sua narrativa é que a LEdoC UFG-Regional 

Goiás dá um ânimo para os assentados e têm muito a contribuir, na questão da 

regularização da terra, em relação ao meio ambiente, como conhecedores das 

problemáticas que envolvem os seus cotidianos e porta voz dos seus objetivos junto 

ao poder público.  

As demandas levantadas pelos assentados estavam além das possibilidades 

de intervenção do curso. Como estava previsto uma atividade no assentamento com 

o coletivo de mulheres, a equipe da LEdoC ampliou o trabalho para atender aos 

interesses desses sujeitos e convidou a turma especial de Direito Agrário da Regional 

Goiás para contribuir com as questões do assentamento, em especial à regularização 

da terra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 30 – A alternância no Assentamento Mosquito: II momento 

Fonte: Castro (2018). 
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A imagem 30 foi tirada no dia em que a LEdoC UFG-Regional Goiás e o curso 

de Direito Agrário realizaram uma roda de conversa com a participação de vários 

assentados do Assentamento Mosquito que procuravam esclarecimentos em relação 

à documentação para regularizar a terra. Na ocasião percebemos que eles 

precisavam de uma assessoria jurídica, entre outras questões. Como 

encaminhamento foi indicado que os assentados realizassem o levantamento das 

suas demandas, haja vista, que a intenção do trabalho era partir das necessidades 

dos sujeitos e não chegar com atividades já estabelecidas.   

Para acompanhar as atividades do Tempo Comunidade com as discentes 

indígenas, juntamente com o professororientador, o técnico administrativo e duas 

estudantes não-indígenas viajei para o munícipio de Aruanã. Na ocasião visitamos as 

duas Aldeias existentes em Aruanã: Aldeia Bdé Búré e Aldeia Buridina.  

No primeiro momento, a atividade foi realizada na residência de uma das 

discentes do curso moradora da Aldeia Bdé Búré321. O trabalho iniciou com uma roda 

de conversa entre os participantes a respeito da cultura indígena. Posteriormente, o 

professororientador norteou o trabalho a ser desenvolvido naquela comunidade. Pelo 

fato de as estudantes estarem cursando o segundo período da LEdoC UFG-Regional 

Goiás, as ações a serem feitas foram concentradas em torno da escola e do tema 

gerador – meio ambiente e água. Ou seja, deveria ser feito uma pesquisa com os 

moradores das Aldeias que englobasse os aspectos principais da Escola Indígena 

existente na Aldeia Buridina; o acesso dos indígenas à educação básica e superior; a 

relação dos indígenas com o meio ambiente e com a água, entre outros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
321 Todas as discentes da LEdoC UFG-Regional Goiás pertencem a Aldeia Bde Búré. 
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A imagem 31 retrata alguns momentos da realização da atividade na 

comunidade das estudantes indígenas de Aruanã. Após as orientações para a 

realização do trabalho, realizamos visitas em algumas casas dos moradores das duas 

Aldeias. Ao chegarmos nas residências dos Caciques, as conversas giraram em torno 

da conjuntura política do Brasil. Por ser um período pós-eleição de 2018 para a 

presidência da República, os Caciques estavam receosos dos rumos que o futuro 

presidente do país iria adotar em relação aos territórios dos povos indígenas322. 

Ao sistematizarem as atividades desenvolvidas no Tempo Comunidade nas 

Aldeias de Aruanã, as discentes relataram em seus cadernos de realidade que os 

 
322 As preocupações presentes nas rodas de conversas com os indígenas em Aruanã, infelizmente 
tornaram-se reais. Desde o início do governo bolsonarista, a escalada da violência contra os povos 
indígenas e a destruição dos seus territórios têm aumentado gradativamente. 

Imagem 31 – Alternância na Aldeia Aruanã 

Fonte: Castro (2018). 
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indígenas compreendem que a LEdoC da UFG-Regional Goiás “é uma novidade que 

de uma maneira ou outra poderá contribuir no enriquecimento do conhecimento e na 

formação de professor indígena para atuar no resgate da cultura dentro da sua própria 

comunidade”.    

A alternância no curso do I ao IV período é desenvolvida no âmbito da disciplina 

Experiência Compartilhada, momento em que são realizados atividades, estudos, 

intervenções na e com as comunidades. Posteriormente, do V ao VIII o Tempo 

Comunidade passa a ser feito nas escolas por meio do Estágio Supervisionado. Além 

disso, os discentes têm a oportunidade de realizar a sistematização do conhecimento 

e das experiências vivenciadas no momento da escrita e elaboração do Trabalho de 

Conclusão do Curso. 

Na pesquisa aqui empreendida, acompanhei as atividades realizadas no 

Tempo Comunidade em dois locais, no Assentamento Mosquito e nas Aldeias em 

Aruanã. Para compreender o desenvolvimento da alternância na LEdoC eu tinha a 

intenção em acompanhar a realização do Estágio Supervisionado no primeiro 

semestre de 2020, porém devido à pandemia do Covid-19 e a suspensão do 

calendário acadêmico isso não foi possível.  

Em relação aos TCC’s fiz um levantamento junto à secretaria do curso para 

conhecer a produção de conhecimento na LEdoC. O curso ainda não conta com a 

disponibilidade dos trabalhos que já foram defendidos no formato digital/eletrônico e 

o seu banco de dados físico ainda está em fase de implementação. Além disso, nas 

atas de defesas há a opção para a não liberação do trabalho. Daí, a inviabilidade em 

construir um mapeamento dos trabalhos. 

No curto período323 que a LEdoC UFG-Regional Goiás, tem desenvolvido a 

alternância, verifica-se que o Tempo Comunidade tem contribuído com as 

comunidades de diferentes formas, seja realizando o resgate da história por meio da 

memória dos moradores, propondo e contribuindo com intervenções nos locais ou 

levantando questões de interesse dos sujeitos, principalmente dos assentados da 

Reforma Agrária para serem trabalhadas.  

Apesar dos aspectos positivos, a Pedagogia da Alternância é um dos grandes 

desafios que a LEdoC enfrenta. Isso porque, no interior do curso existem diversos 

 
323 Entre o ano de 2014 e 2019, ou seja, apenas seis anos. No primeiro semestre de 2020, não foi 
desenvolvida nenhuma atividade em decorrência da pandemia do Covid-19. 
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territórios de origem dos discentes, já apontados no texto, a saber: periferia de cidade-

campo, periferia de cidade urbana, comunidades tradicionais do campo, comunidades 

tradicionais urbanas e assentamentos.  

Esses estudantes de diversas origens quando chegam ao curso, 

obrigatoriamente têm que realizar a alternância em um determinado local que nem 

sempre é o seu local de moradia. Isto é, a disciplina Experiência Compartilhada é 

dividida em turmas com o mínimo de cinco estudantes que advêm de diferentes 

lugares.  

Dessa forma, eles são organizados em grupos que realizarão as atividades na 

Cidade de Goiás, nas comunidades tradicionais, assentamentos, entre outros, o que 

acarreta diversos olhares a respeito do Tempo Comunidade:       

 

― O Tempo Universidade te dá um aparato de conteúdos que você realmente 
vai precisar para lecionar. Só que o Tempo Comunidade [...] poderia ter um 
roteiro melhor ou um cronograma que poderia aproveitar os 30 dias pegando 
essa teoria que você aprendeu e colocar ela no Tempo Comunidade, na 
prática. Mas, eu acho também que não precisaria a gente estar indo na 
comunidade. Poderia sim fazer uma visita lá no início e fazer uma visita no 
final [...] porque, quando a gente sai totalmente da universidade e vai para a 
comunidade fica vago. Mesmo que tem um professor te acompanhando, só 
que fica vago. É igual no primeiro período [...] a gente ficou muito perdido 
porque a gente não sabia o que fazer e o que a gente vai fazer na 
comunidade. O quê que eu vou levar? O quê que eu vou trazer? Então, ficou 
vago. Então, a gente meio que se perdeu [...]. Eu acho que pode ser de 
grande valia esse tempo comunidade. Mas, a princípio para mim, a 
universidade tem mais valor do que o Tempo Comunidade (CONVERSA, 
DEUS, 11/11/2019). 

 

Na conversa realizada com Deus, a sua narrativa é permeada por um olhar 

crítico em relação ao desenvolvimento da alternância na LEdoC UFG-Regional Goiás. 

Ela considera que o Tempo Universidade é que proporciona o aparato para a sala de 

aula. Por não pertencer ao local onde serão realizadas as atividades e desconhecer a 

realidade da comunidade, ela se sentiu “perdida” e considerou que o Tempo 

Comunidade pode ser de grande valia, mas a “universidade tem mais valor”. E no 

decorrer da sua fala ela prosseguiu com as seguintes pontuações:   

 

― O Tempo Comunidade, beleza, as indígenas estavam lá para a 
comunidade delas. Agora a menina [...] vai para a Bahia que é onde ela mora. 
E, então por que a gente tem que estar aqui na universidade, já que essas 
pessoas estão na comunidade? Já que eu estou com a comunidade do Alto 
Santana, eu não tenho obrigação de vir na universidade, por quê? Cadê as 
outras na universidade? Elas não vêm [...]. Então, por isso eu vivo brigando 
já que é Tempo Comunidade, todo mundo vai para a comunidade e esquece 
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o Tempo Universidade. Agora não, eles cobravam a nossa presença porque 
a nossa comunidade era aqui em Goiás e não estava nem aí com as meninas 
que estavam lá na Aldeia, com a outra que está lá na Bahia. Então, se todo 
[...] Tempo Comunidade a gente [...] faz reuniões para estar na universidade, 
eu acho que todo mundo tem que estar aqui na universidade (CONVERSA, 
DEUS, 11/11/2019). 

 

O fato de estar realizando as atividades em uma comunidade localizada na 

cidade de Goiás e ter que ir à universidade, mesmo estando no Tempo Comunidade 

é motivo de indignação da discente, pois ela considera que há pessoas do curso que 

estão na comunidade delas e não são obrigadas a participar das reuniões que ocorrem 

na universidade.  

Nesse aspecto, a realização da alternância no interior do curso encontra 

desafios cotidianos. Por um lado, os estudantes das comunidades tradicionais e/ou 

que moram nos territórios rurais vão realizar o Tempo Comunidade nos seus lugares 

de origem. E contam com as orientações dos professores por meios eletrônicos ou na 

medida do possível com uma visita em suas comunidades. Por outro lado, os docentes 

que orientam os discentes que moram na Cidade de Goiás, utilizam o espaço da 

universidade durante o período da alternância, uma vez que, nos lugares onde as 

atividades são desenvolvidas geralmente não há um lugar disponível para que os 

encontros aconteçam.   

A alternância na LEdoC UFG-Regional Goiás tem sido estruturada para que os 

estudantes possam desenvolver o Tempo Comunidade em diversas localidades. De 

forma que, ao realizarem os diagnósticos e as pesquisas tenham uma aproximação 

com as realidades concretas em que vivem os sujeitos do campo, das cidades-campo 

e das comunidades tradicionais localizadas nos territórios urbanos e rurais. São 

momentos em que esses discentes têm a oportunidade de conhecer e se aproximar 

do cotidiano das escolas do campo e das escolas localizadas nas cidades que 

atendem alunos advindos do campo. Todavia, existe no interior do curso, discentes 

que não conseguiram compreenderem as especificidades da Licenciatura em 

Educação do Campo e da Pedagogia da Alternância e criam situações de 

animosidades:  

   

― A resistência é muito visível. É tanto com as indígenas quanto com nós 
que somos de assentamentos. A gente teve o semestre passado, reunião do 
Tempo Comunidade. A colega deixou claro o posicionamento dela. Ela falou 
bem claro assim: “―vocês camponeses, indígenas que vão para casa no 
Tempo Comunidade, não faz nada. Não faz nada”. Soltou assim! Tem essa 
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resistência aqui. Não é todo mundo da cidade, mas há vários estudantes que 
moram aqui na cidade que tem essa visão: ‘a alternância ela não é necessária 
para o curso, ela tinha que ser uma Licenciatura comum, não tem que ser 
voltada para o campo não’. Não é a maioria, mas tem. E, todo Tempo 
Comunidade, a gente sofre esse preconceito e esse embate. E, esse 
preconceito na sala de aula é latente, tanto com as indígenas, tanto com nós 
que somos camponeses, de assentamentos, de movimentos sociais 
(CONVERSA, PACHECO, 04/12/2019).  

 

A Licenciatura em Educação do Campo é fruto das lutas dos movimentos 

sociais do campo para que sujeitos como os mencionados na narrativa de Pacheco, 

isto é, os camponeses, os assentados da Reforma Agrária, entre outros, tivessem 

acesso a uma formação que preparasse professores para atuarem além da docência, 

mas também na gestão de processos educativos escolares e comunitários. Dessa 

forma, o conhecimento das questões que envolvem a comunidade e os territórios onde 

escola está localizada é de fundamental importância para o processo formativo dos 

discentes. Além disso,  

 

A organização curricular dessa graduação prevê etapas presenciais — 
equivalentes a semestres de cursos regulares — ofertadas em regime de 
alternância entre tempo universidade e tempo comunidade, tendo em vista a 
articulação intrínseca entre a educação e a realidade específica das 
populações do campo. Tal estratégia de oferta objetiva facilitar o acesso e a 
permanência no curso dos professores em exercício nas escolas do campo, 
possibilitando seu ingresso na educação superior sem ter de abandonar o 
trabalho na escola básica para elevar sua escolarização, bem como 
intenciona evitar que o ingresso de jovens e adultos do campo nesse nível de 
ensino reforce a alternativa de deixar a vida no território rural, conforme 
consta na matriz da LEdoC (MOLINA, 2017, p. 596).   

 

A autora afirma que a oferta da LEdoC em regime de alternância foi justamente 

para que os professores do campo não tivessem que abandonar o seu trabalho, bem 

como, os sujeitos do campo, principalmente os jovens não perdessem os vínculos 

com as suas comunidades de origens ao saírem para ingressarem em um curso 

superior.  

A organização pedagógica da LEdoC da UFG-Regional Goiás não foi 

estruturada para que todas as disciplinas da matriz curricular fossem ofertadas com 

base na Pedagogia da Alternância. Assim, os processos formativoseducativos que 

ocorrem no Tempo Comunidade são percebidos da seguinte forma:  

 

― Você fica um tempo fora da faculdade né. [...]. O Tempo Comunidade é 
bom é, mas perde muitos alunos porque assim [...] no Tempo Comunidade 
você fica um mês fora da universidade, você fica um mês na sua comunidade 
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[...]. Então, quando você chega, fica muito corrido, você se dispersa, você fica 
cansado. Tem uns que trancam por conta disso. Então, assim eu acho que 
não teria que ter Tempo Comunidade, teria que seguir sabe [...]. No meu olhar 
de pensar [...], porque assim, você fica cansado. É muito cansativo, fica muito 
sobrecarregado também. E você chega do Tempo Comunidade já tem 
atividades, provas, um monte de coisas. Então, sobrecarrega muito, os 
colegas desistiram por causa disso [...]. Eu acho negativo, no meu pensar [...] 
porque assim, vai indo que você vai ficando só. [...]. Tem uns professores que 
não tem compromisso. Eu tive um problema com uma professora do Tempo 
Comunidade [...]. Assim, ela só foi duas vezes na minha comunidade. E, no 
último dia da comunidade, eu, os meus colegas e os meus companheiros 
ficamos muito chateados porque assim, a gente foi na biquinha para fazer um 
trabalho. Como era jogo do Brasil e ela ficava pressionando a gente pra a 
gente ir embora porque tinha que assistir o jogo. Moço! A gente está ali, é um 
trabalho por mais que você está no Tempo Comunidade [...], mas é um 
trabalho da gente e não tinha muito apoio! (CONVERSA, ALMEIDA, 
13/03/2020). 

 

A narrativa de Almeida traz uma série de implicações, em relação à alternância 

na LEdoC UFG-Regional Goiás. A começar pela desvalorização do Tempo 

Comunidade em relação ao Tempo Universidade, como se os processos 

formativoseducativos do primeiro fosse menor em relação ao segundo. Ressalta a 

ausência de compromisso do professororientador com o desenvolvimento do trabalho 

na comunidade. O retorno para o II TU é marcado por várias atividades que não têm 

correlação com o Tempo Comunidade, o que acarreta uma sobrecarga para os 

estudantes.  

As pontuações realizadas ao longo da discussão a respeito da Pedagogia da 

Alternância na LEdoC UFG-Regional Goiás, permitiram compreender as várias 

narrativas, visões e percepções presentes no curso a respeito dessa organização 

pedagógica. Ademais, possibilitou apreender as potencialidades, bem como, os 

desafios que estão postos para a sua realização.  

Em relação à dicotomia entre o Tempo Universidade e o Tempo Comunidade, 

bem como, a importância dos aprendizados, os ‘conhecimentos’ e “o aparato de 

conteúdos para lecionar” proporcionados na universidade em detrimento dos 

trabalhos desenvolvidos nas comunidades, o pensamento de Freire (2004) é salutar 

ao afirmar que “a educação é uma forma de intervenção no mundo” (p. 98). O autor 

acrescenta ainda que: 

  

Seria demasiado ingênuo, até angelical de nossa parte, esperar que a 
“bancada ruralista” aceitasse quieta e concordante a discussão, nas escolas 
rurais e mesmo urbanas do país, da reforma agrária como projeto econômico, 
político e ético da maior importância para o próprio desenvolvimento nacional. 
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Isso é tarefa para educadoras e educadores progressistas cumprir, dentro e 
fora das escolas (p. 99-101). 

 

Nesse aspecto, as atividades educativasformativas do Tempo Comunidade da 

LEdoC UFG-Regional Goiás são de fundamental importância para a formação. O 

trabalho ao ser realizado em territórios como o Assentamento Mosquito, oportuniza à 

comunidade acadêmica do curso (discentes, docentes e técnico-administrativo) 

conhecer as especificidades e a história da luta dos assentados da Reforma Agrária 

no município de Goiás, narrada pelo olhar dos sujeitos históricos que vivenciaram 

essa trajetória, como é o caso de Costa – uma das pioneiras que acompanhou todo o 

processo desde os primeiros acampamentos até a constituição do assentamento.  

Uma luta que permitiu a conquista da terra, mas não terminou e nem muito 

menos está totalmente ganha, haja vista, a conjuntura atual em que desapropriações 

de assentamentos consolidados estão acontecendo. Além disso, o curso também está 

inserido no território dos povos indígenas e nas comunidades quilombolas do Alto 

Santana e dos Kalungas – que recentemente chegaram à LEdoC. O que oportuniza 

aos educandos o contato com as histórias de vida, cultura, identidades, cotidianos, 

entre outros.  

A alternância possibilita que os discentes exerçam o papel de pesquisadores e 

ao mesmo tempo proponham intervenções em questões relacionadas à realidade 

concreta de suas comunidades e dos sujeitos do campo. Essas tarefas segundo Freire 

são de competência de educadoras e educadores, pois seria ingênuo esperar que 

uma licenciatura nos moldes tradicionais executasse.  

Para a realização do Tempo Comunidade, os professoreseducadores que se 

dispõe a estar à frente das disciplinas: Experiência Compartilhada ou de Estágio 

Supervisionado enfrentam diversas adversidades, principalmente a falta de recursos 

orçamentários destinados para o curso. A UFG-Regional Goiás tem em seu quadro 

de funcionários, apenas um motorista para atender a todas as demandas dos sete 

cursos e não possui um carro apropriado para as estradas de chão. De forma que, 

para realizar o deslocamento até as comunidades e as escolas do campo, em certas 

situações, utilizam transporte particular. Tais apontamentos não isentam a 

necessidade do corpo docente em se comprometerem com o desenvolvimento da 

alternância na LEdoC. Há algumas situações e atitudes dos professoreseducadores 
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que passam a impressão de que “não tem compromisso” como apontado na narrativa 

de Almeida. A esse respeito, Freire (2004) sinaliza que:          

 

É importante que os alunos percebam o esforço que faz o professor ou a 
professora procurando sua coerência. É preciso também que este esforço 
seja de quando em vez discutido na classe. Há situações em que a conduta 
da professora pode parecer aos alunos contraditória. Isto se dá quase sempre 
quando o professor simplesmente exerce sua autoridade na coordenação das 
atividades na classe e parece aos alunos que ele, o professor, exorbitou de 
seu poder. Às vezes, é o próprio professor que não está certo de ter realmente 
ultrapassado o limite de sua autoridade ou não (p. 104).  

      

As reflexões a respeito da atuação no Tempo Comunidade têm sido realizadas 

nas reuniões de avaliação do TC, nos planejamentos e nos seminários de 

socialização. O desafio consiste em articular intrinsecamente e indissociável o 

compromisso coletivo entre discentes e docentes para novas formas de agir, pensar 

e estruturar a realização da Pedagogia da Alternância na LEdoC UFG-Regional Goiás. 

De forma que, abarquem as especificidades, os princípios da Educação do Campo e 

todos os conteúdos trabalhados no Tempo Universidade em uma perspectiva de 

intervenção no mundo no sentido freiriano, “quando falo em educação como 

intervenção me refiro tanto à que aspira a mudanças radicais na sociedade, no campo 

da economia, das relações humanas, da propriedade, do direito ao trabalho, à terra, 

à educação, à saúde” (p. 109), entre outras. 

A tessitura do texto encaminha-se para as amarrações dos seus últimos fios 

com a sensação e sentimento que a LEdoC da UFG-Regional Goiás está apenas 

começando, são apenas sete anos de existência e parafraseando Fernando Sabino, 

“de tudo ficaram três coisas: a certeza de que estamos apenas começando (...) é 

preciso continuar (...) podemos ser interrompidos antes de terminar (...)”. A seguir é 

hora de tecer os últimos fios da tese.  
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TECENDO OS ÚLTIMOS FIOS 

 

 

Ao fechar os olhos e buscar na minha memória o fio inicial desse trabalho, sinto 

a imensidão do escuro e contemplo as inquietudes que me levaram até o Doutorado 

em Educação da UFF. O meu olhar retrospectivo, me permite visualizar um flashback 

do passado e nele visualizo o processo da pesquisa. Os insights me permitem 

compreender alguns elementos que irei pontuar para tecer os últimos fios da tese. 

A inserção na linha ECEP contribuiu para conhecer o campo de estudos e 

pesquisas com o cotidiano. Os encontros, as orientações coletivas e individuais, bem 

como, as leituras dos textos de Certeau, Benjamin, Garcia, Pérez, Esteban, Alves, 

Pais, entre outros, corroboraram para a minha formação enquanto estudante-

pesquisadora-professora e influenciaram na reorganização do projeto inicial. 

As vias do desvio e o rigor flexível foram direcionando os caminhos percorridos 

na pesquisa. Ademais, colaboraram para que eu ficasse atenta aos acontecimentos 

imprevisíveis do cotidiano, por exemplo, ao entrar na Catedral de Sant’Ana no centro 

histórico da cidade de Goiás, comecei a observar os cinco murais localizados nas 

paredes da igreja. Ao perceber que eles ilustravam, de certa forma, o trabalho 

realizado por Dom Tomás com os povos oprimidos, constatei que estava ali um 

achado para a pesquisa. 

A conversa como um caminho da pesquisa com o cotidiano repercutiu até no 

modo como os sujeitos foram convidados para participarem do trabalho. Uma vez ao 

convidar uma participante para a pesquisa, lembro o seu ar de surpresa quando ela 

pediu para eu enviar o questionário com as perguntas e eu respondi que não tinha um 

questionário, pois nós iríamos ter uma conversa. Daí, ela me questionou: “― e como 

eu vou falar o que você quer saber?”. Prontamente respondi que gostaria apenas de 

ter uma conversa sem assuntos pré-estabelecidos.   

O uso das conversas foi um desafio. Entre os sujeitos, havia aqueles que ao 

começarem as suas narrativas, buscavam na memória as suas experiências passadas 

e eles tinham o prazer em contá-las nos mínimos detalhes. Até os utensílios 

domésticos possuíam história, por exemplo, a panela que estava sendo lavada no dia 

em que a polícia invadiu o acampamento, entre outras.  
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Ao ouvir as narrativas pratiquei a escuta sensível, que segundo Barbier (2002), 

“pressupõe uma inversão da atenção. Antes de situar uma pessoa em “seu lugar” 

começa-se por reconhecê-la em “seu ser”, dentro da qualidade de pessoa complexa 

dotada de uma liberdade e de uma imaginação criadora” (s/p).  Isso resultou em 

conversas com quase duas horas de duração. Apesar do trabalho exaustivo da 

transcrição, no momento da escrita da tese, o material foi rico para compreender o 

objeto e os objetivos da pesquisa.  

Para alcançar os objetivos da pesquisa – tanto o geral como os específicos, me 

debrucei sobre os documentos. Ao lidar com as Leis, não olhava os textos legislativos 

como algo dado, pronto e acabado. O olhar era o do questionamento, buscando 

apreender o que eles diziam a respeito da educação para os sujeitos do campo. Além 

disto, busquei historiarnarrar essa trajetória sem repetir o já dito. 

Nesse aspecto, o marco inicial da escrita da tese foi o final do século XIX, 

período em que o poder público por meio de duas legislações, a saber: a Constituição 

de 1824 e a Lei de 15 de outubro de 1827 sinalizou a organização do sistema de 

ensino brasileiro.  

Na Carta Magna a educação foi concebida com o nome de instrução primária 

pública destinada a todos os cidadãos. Daí surge a primeira contradição, uma vez 

que, naquela época nem todos os sujeitos eram considerados portadores de 

cidadania, vide o caso, das mulheres, os negros, entre outros. Dessa forma, estavam 

impedidos de terem acesso à instrução.  

A Lei de 1827 ao ordenar a criação de escolas de primeiras letras corroborou 

para a implementação da instrução pública de forma desigual. Isso porque, essa 

legislação ordenou a fundação dos estabelecimentos escolares nos lugares mais 

populosos do Império. Tal fato contribuiu para que as localidades distantes 

geograficamente e pouco povoadas não fossem contempladas. Ademais, ao reger a 

profissão docente, eximiu o poder público em ofertar a formação de professores e 

deixou a cargo dos atuantes e aspirantes à docência a responsabilidade em arcar com 

o seu processo formativo.  

Para atender a demanda de profissionais qualificados para atuar na instrução 

primária, no ano de 1835 foi criada em Niterói a primeira Escola Normal. Em Goiás, a 

formação de professores foi ofertada, inicialmente, no âmbito da Cadeira de 

Pedagogia do Liceu em 1858. A Escola Normal goiana foi fundada somente em 1884 
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e desativada dois anos depois em 1886. O curso retornou para o Liceu para ser 

ofertado no molde anterior – uma Cadeira de Pedagogia.     

No Brasil o início do século XX foi marcado por um reordenamento societário, 

consolidação do modelo republicano e o surgimento dos industrialistas – que 

defendiam outro modelo de desenvolvimento para o país. Os ruralistas com vistas a 

manter a ideologia do Brasil essencialmente agrícola, passaram a defender uma 

proposta de educação para o meio rural. 

Em 1910 o Estado regulamentou o ensino agronômico como ensino agrícola, o 

texto legislativo organizou essa modalidade de ensino voltado para um saber técnico-

prático. A hierarquia dos níveis educacionais foi direcionada para garantir uma 

formação com vistas a qualificar a mão de obra para o trabalho na agricultura, bem 

como, direcionar o perfil almejado de alunos e o papel que cada sujeito poderia vir a 

ocupar no desenvolvimento da sociedade brasileira. Ou seja, ensino superior para os 

futuros dirigentes, ensino prático para os trabalhadores, formação específica para as 

mulheres e demonstração prática para os iletrados.  

No decorrer das primeiras décadas do século XX, aconteceu um movimento 

conhecido como Ruralismo Pedagógico ou ruralização do ensino que defendia uma 

educação voltada para a fixação do homem no meio rural. Entre os defensores do 

Ruralismo Pedagógico, estava Sud Menucci que considerava não somente uma 

educação, mas também a criação de uma Escola Normal Rural voltada 

exclusivamente para a formação de professores para atuarem no meio rural como 

formadores da consciência agrícola e propagadores do Brasil agrícola. Essa 

instituição foi fundada no ano de 1934 em Juazeiro do Norte, situada na Região do 

Cariri, no Estado do Ceará.  

Na década de 1940, além da contenção do êxodo rural, a educação rural foi 

projetada como propagadora de valores ideológicos, princípios de disciplina, moral, 

civismo, entre outros. Nesse período, o Brasil realizou acordos bilaterais com os EUA 

concernentes a formação de professores e de técnicos para atuarem no meio rural.  

Em 1946 a formação de professores no Brasil foi regulamentada pela Lei 

Orgânica do Ensino Normal. Essa legislação não estabeleceu a distinção entre a 

formação do profissional para atuar no meio urbano ou no meio rural. A organização 

curricular dos cursos normais não possuía disciplinas voltadas para as 

particularidades da vida no campo. Houve apenas uma indicação de uma disciplina 
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para tratar as especificidades de cada região do país, com o nome de ensino de 

trabalhos manuais e das atividades econômicas. Ademais, foi delegada aos Estados 

a responsabilidade em organizar os Cursos Normais Regionais para atender as 

demandas dos seus territórios.  

No mesmo ano foi promulgada a Lei Orgânica do Ensino Agrícola seguindo o 

mesmo direcionamento das legislações anteriores, isto é, destinado essencialmente 

à preparação profissional dos trabalhadores da agricultura. Em relação à formação de 

professores, a LOEA recomendou que fossem oferecidos cursos de aperfeiçoamento, 

realização de estágios em estabelecimentos de ensino agrícola ou curso no exterior. 

A Lei estabeleceu que a oferta do ensino agrícola era de competência do poder público 

e livre à iniciativa privada. Sendo que, as empresas industriais e agrícolas que 

possuíssem mais de cem (100) servidores deveriam disponibilizar em suas 

dependências o ensino primário para os funcionários e os seus filhos. Essa 

recomendação contribuiu para legitimar a prática dos fazendeiros em disponibilizar 

“escolas” nas suas fazendas. Algo que naquele período era tão peculiar em Goiás. 

Na década de 1950, o Brasil buscou promover o desenvolvimentismo e a 

modernização da agricultura. Nesse contexto, vários programas de educação rural 

foram executados com o objetivo de formar mão de obra qualificada para atender as 

demandas desse projeto modernizador.  

Em 1952, foi criada a Campanha Nacional de Alfabetização Rural que utilizou 

diversas metodologias, inclusive as Missões Rurais para realizar atividades de 

educação formal e informal até nas áreas mais remotas do país. As práticas 

educativas tendiam a difusão de conhecimentos técnicos racionais de cultivos, 

voltados para garantir a assistência técnica e social aos sujeitos do campo, bem como, 

incentivar o abandono das práticas tradicionais e a adoção do pacote tecnológico da 

modernização.  

No tocante à formação de professores para o meio rural, a CNER preconizou 

uma qualificação para abarcar todos os sentidos da vida cotidiana. Em uma conjuntura 

marcada pela subordinação da agricultura ao modo de produção capitalista, o trabalho 

educativo dos profissionais formados com tais orientações visava desconstruir os 

modos de ser e viver dos sujeitos do campo e difundir a ideologia e os interesses 

dominantes que camuflavam a manutenção do status quo no campo e a histórica 

concentração de terra e da riqueza socialmente produzida. 
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A educação rural e a formação de professores, instituídas pelo Estado, com 

interferências das elites e as agências nacionais e internacionais não eram 

construídas com a participação dos sujeitos do campo. As políticas educacionais 

estavam voltadas, ora, para ajustar e subordiná-los ao projeto dominante de 

sociedade, ora, para modernizá-los e integrá-los ao desenvolvimento do Brasil. Ou 

seja, esse projeto de educação e formação procurava moldar os sujeitos de acordo 

com os interesses econômicos do país, desconstruindo os seus modos de ser e viver. 

Nos anos iniciais da década de 1960, no cenário nacional, ganhou destaque a 

atuação de movimentos de educação de base, cultura e educação popular. Nesse 

período, as ideias de Paulo Freire, contribuíram para o desenvolvimento de atividades 

educativasculturais que colocaram em prática um projeto de educaçãoformação 

construído com a participação, demandas e especificidades dos sujeitos do campo.  

Em abril de 1964, o golpe militar interrompeu o florescer desse projeto contra 

hegemônico de educação popular. Paulo Freire foi exilado no exterior, muitos 

educadores e lideranças dos movimentos populares foram presos, exilados, 

desaparecidos e assassinados.  

Em 1968, os governos militares promoveram um processo de reforma na 

educação brasileira e começaram pelo ensino superior. Posteriormente, em 1971, por 

meio da Lei nº 5.692, realizaram mudanças no ensino de 1º e 2º graus, com o objetivo 

de proporcionar formação, qualificação para o trabalho e o exercício “consciente da 

cidadania”.  

A Lei supracitada regulamentou a oferta da educação como dever de todas as 

instâncias do poder público, empresas, família e a comunidade em geral. Essa 

legislação corroborou para legitimar a prática dos fazendeiros do município de Goiás 

em ofertar a educação no meio rural. As “escolas” eram precárias e desprovidas de 

infraestrutura, como demostraram as imagens dos arquivos da SME e as conversas 

com os sujeitos que vivenciaram essa experiência escolar. 

No tocante à formação de professores, no município de Goiás, nem mesmo as 

mínimas determinações eram cumpridas, haja vista que, a legislação determinava que 

para atuar na primeira fase do ensino fundamental (1ª a 4ª série), o docente deveria 

possuir formação em nível de 2º grau. Nas conversas realizadas, as participantes da 

pesquisa narraram que as professoras das escolas rurais possuíam a mesma 

habilitação para as séries que lecionavam.   
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À medida que o processo de modernização avançava no campo brasileiro, o 

Estado legislava, no sentido de, organizar o aparato educacional para garantir a 

formação da mão de obra qualificada. Dessa forma, reestruturou as instituições 

existentes para acompanhar as demandas, por exemplo, a COAGRI que era 

responsável pela coordenação do ensino agrícola, com a junção do agrário com o 

agrícola, passou a coordenar o ensino agropecuário, bem como, promover o 

aperfeiçoamento de técnicos e auxiliares necessários ao respectivo setor. Ademais, 

criou o SENAR, para organizar e administrar em todo território nacional programas de 

formação profissional rural. 

Os governos militares promoveram orientações dúbias para a política de 

educação rural. Por um lado, delegou a cargo das iniciativas privadas e individuais as 

escolas rurais e a formação de professores, com pouco respaldo e investimento do 

poder público. Por outro lado, organizou e acompanhou o desenvolvimento do ensino 

agrícola e agropecuário voltado para a formação técnica dos sujeitos do campo, 

destinando recursos técnicos e financeiros para as unidades escolares. Além disso, 

reprimiu com mãos de ferro, os projetos de educação popular.   

Enquanto a ditadura exercia o poder no país, Dom Tomás continuou a 

desenvolver uma atuação junto com os povos oprimidos do município de Goiás, 

defendendo, principalmente a educação e a luta pela posse da terra. As conversas 

com os sujeitos demostraram como esse Bispo desenvolveu as atividades 

religiosaseducativas, como diz uma participante da pesquisa “a gente viu através da 

palavra de Deus que é uma coisa dada por Deus, à repartição da terra”.  

Na década de 1980, o MST nasceu com a bandeira de luta pela terra e a 

Reforma Agrária. O movimento ao realizar as ocupações dos latifúndios improdutivos 

e montar os acampamentos, realizou a construção de escolas com outra perspectiva 

de educação. Nesses espaços escolares, gradativamente, foi germinando a educação 

do/no/com o campo.   

No município de Goiás, o trabalho religiosoeducativo desenvolvido por Dom 

Tomás e as entidades parceiras, como o IBRACE, as universidades, o sindicato dos 

trabalhadores rurais, entre outros, colaboraram para a organização dos diversos 

segmentos de sujeitos na luta pela terra e educação. Essa luta resultou na constituição 

de vários acampamentos e assentamentos da Reforma Agrária.  
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As conversas com os sujeitos demostraram que as professoras das escolas 

dos acampamentos, eram escolhidas entre os membros do grupo, por possuir 

experiência docente, contar com certo nível de escolaridade e mesmo àquelas que 

não tinham habilitação suficiente, mas pleiteavam vir a ser uma educadora, eram 

acolhidas e recebiam formação dos apoiadores da luta pela terra. O IBRACE, por 

exemplo, contribuiu para a formação das professoras dos acampamentos e dos 

assentamentos do município de Goiás.  

A pesquisa realizada nos documentos da SME, demostrou que no município de 

Goiás, no final da década de 1980, foram “criadas” quarenta e nove escolas rurais, a 

maioria localizada em fazendas. Todavia, as conversas com os sujeitos demostraram 

que diversas escolas já estavam em funcionamento. Assim, a legislação apenas 

reconheceu e legitimou a existência das escolas. O processo de regularização das 

escolas adentrou a década de 1990. Nesse período, os sujeitos do campo, por meio 

de reivindicações e lutas, conseguiram assegurar que o poder público municipal 

reconhecesse também as escolas dos assentamentos.  

No cenário nacional, durante a década de 1990, o MST intensificou as suas 

ações, ocupando os latifúndios improdutivos, defendendo a reforma agrária, 

construindo e desenvolvendo outro projeto educacional nos seus territórios. Em 1996, 

a LDB ao reconhecer os processos educativos desenvolvidos pelos movimentos 

sociais, bem como, a necessidade dos sistemas de ensino contemplar as 

peculiaridades da vida no campo, contribuiu para fortalecer a luta do MST por uma 

educação em contraposição à educação rural. 

Nesse aspecto, em 1997, foi realizado o I ENERA, marco inicial do “Movimento 

Por uma Educação do Campo” e o surgimento da “Educação Básica do Campo”. No 

ano seguinte, em 1998, aconteceu a I Conferência Nacional por uma Educação Básica 

no campo. A partir desse evento, os movimentos sociais do campo conseguiram 

garantir na agenda política pública uma conquista importante na área da educação, 

isto é, a criação do PRONERA. Além disso, asseguraram a formação de professores 

a nível superior com a oferta do curso Pedagogia da Terra.     

Esses acontecimentos significaram a escrita de uma nova história na política 

de educação para os povos do campo, construída a partir das lutas dos movimentos 

sociais e com a participação dos sujeitos. Uma educação pensada como diz Caldart 

(2019) “em uma totalidade formadora que entrelaça relação ser humano e natureza, 
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sistemas produtivos, relações sociais, tecnologia, vida cotidiana, concepções de 

mundo” (p. 70). E estruturada com outra organização curricular, ou seja, a Pedagogia 

da Alternância com a alternância dos tempos educativosformativos.  

Em 2002, a aprovação das Diretrizes Operacionais para a Educação Básica 

nas Escolas do Campo, significou que os movimentos sociais do campo por meio de 

lutas e reivindicações, conseguiram assegurar na legislação educacional brasileira 

uma política de educação com/no/do campo. Ao final do referido ano, foi realizado o I 

Seminário Nacional Por uma Educação do Campo. Nesse evento, a expressão 

educação básica do campo passou a ser chamada Educação do Campo.  

As linhas tecidas até aqui permitem compreender como historicamente foi 

construída a educação para os sujeitos do campo no Brasil. Ela iniciou como educação 

rural, bebeu na fonte da educação popular e em 2002 assumiu a concepção de 

Educação do Campo. Ao historiarnarrar essa trajetória no texto, consegui alcançar o 

objetivo geral da pesquisa. Ao realizar tal feito, a escrita da tese prosseguiu no sentido 

de entender os objetivos específicos.  

Dessa forma, a atenção se voltou para compreender a formação de professores 

para atuar na educação voltada para os sujeitos do campo, isso sem perder de vista 

o lugar social da pesquisa que é o município de Goiás, bem como, a relação intrínseca 

entre educação e formação de professores.  

Historicamente, a formação de professores no Brasil, foi relegada ao segundo 

plano. As recomendações das legislações não foram implementadas. O que colaborou 

para que as escolas rurais tivessem em seu quadro docente, professores leigos e sem 

habilitação. A partir da LDB de 1996, novas exigências foram estabelecidas para o 

exercício da profissão docente. Essa Lei estabeleceu a formação em nível superior 

para a atuação na educação básica. Além disso, determinou a obrigatoriedade do 

poder público em realizar programas de capacitação para os professores em 

exercício.  

O governo federal por intermédio do MEC/SEED, em 1997, criou o 

PROFORMAÇÃO com o objetivo de qualificar os professores que não possuíam 

formação específica e estavam em pleno exercício na educação básica. A conversa 

com uma participante da pesquisa contribuiu para compreender a história desse 

Programa no município de Goiás. 
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O poder público municipal de Goiás, em 1999, criou o Plano de Carreira dos 

Servidores da Educação e aderiu ao PROFORMAÇÃO, com o intuito de qualificar e 

habilitar os professores da rede. A conversa revelou que, sessenta e cinco professores 

do município, estavam atuando nas escolas rurais, na primeira fase do ensino 

fundamental, sem possuir formação inicial. Entre os profissionais, alguns tinham o 

ensino médio, outros o fundamental e havia docente lecionando na quarta série com 

a mesma escolaridade. 

Os cursos oferecidos pelo PROFORMAÇÃO eram semipresenciais, com aulas 

presenciais quinzenais nos meses de julho e dezembro. Nos demais meses do ano, 

os tutores do Programa realizavam o acompanhamento pedagógico nos locais de 

trabalho dos cursistas. Ao realizar as visitas nas escolas rurais, os tutores conheceram 

a realidade do cotidiano escolar, a saber: professores sem formação adequada, 

exercendo as funções de merendeira e faxineira; escolas funcionando em péssimas 

condições (no paiol, varanda da casa, curral, rancho de pau-a-pique); escolas falsas; 

alunos falsos; desvios de recursos, entre outros.  

Nesse aspecto, o PROFORMAÇÃO, por um lado, contribuiu para a formação 

de professores, ou seja, os docentes que eram desprovidos de formação inicial, ao 

realizarem os cursos, no período de dois anos, receberam a habilitação em magistério. 

Por outro lado, corroborou para desvelar a realidade da educação rural no município 

de Goiás.  

Para dar continuidade ao processo de formação dos professores, o poder 

público municipal estabeleceu uma parceria com o governo estadual. E, por meio do 

Programa Universidade para os Trabalhadores da Educação e do projeto Licenciatura 

Plena Parcelada, promoveu a formação em nível superior para os professores da 

educação básica. O fato dos cursos desses Programas serem ofertados 

quinzenalmente facilitou o acesso e a diplomação dos professores do campo. 

Frente à realidade da educação rural, os sujeitos do campo do município de 

Goiás, em especial os assentados da reforma agrária, engendraram uma luta 

reivindicando melhorias. As reivindicações resultaram na criação de quatro escolas 

polos da educação do campo do município, no fechamento e/ou desativação das 

escolas rurais e o investimento no transporte escolar para atender as diversas rotas 

que foram criadas.  
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O acesso ao arquivo fotográfico da SME contribuiu para tecer o cotidiano das 

escolas do campo. A partir das imagens foi possível visualizar o trabalho realizado 

pela assessoriatutoria de Educação do Campo do município e as entidades parceiras 

– como a LEdoC da UFG-Regional Goiás. As atividades desenvolvidas têm procurado 

melhorar a infraestrutura da escola, resgatar a cultura camponesa, fortalecer a 

educação do/no campo e a agroecologia, entre outros.  

Um olhar retrospectivo para a história da educação voltada para os sujeitos do 

campo no município de Goiás me permite compreender que, por um lado, houve 

avanços significativos, em especial com a atual gestão municipal que estabeleceu a 

assessoriatutoria para acompanhar as escolas do campo, desenvolver projetos e 

atividades, a Pedagogia da Alternância que está sendo implementada nas escolas e 

a formação continuada dos professores. Ou seja, não se pode negar que existiu uma 

intencionalidade em construir a política de educação do campo.  

Por outro lado, isso não é o suficiente, pois a educação do campo está sendo 

implementada como uma política de governo e não foi ainda transformada e 

institucionalizada como política pública de Estado. Ainda há muito a ser feito, como 

por exemplo: a implementação de uma política pública municipal de Educação do 

Campo, a construção de um currículo específico para o campo, ampliação no número 

de escolas do/no campo; construção de prédios escolares próprios; investimento em 

tecnologias e internet de qualidade; melhorias na infraestrutura; construção de 

laboratórios de informática, ciências, pedagógicos, música, arte, dança; quadra de 

esporte e lazer, dentre outros.  

 A luta dos movimentos sociais em prol da educação do campo está interligada 

com a formação dos professores que atuam nas escolas do campo. Ao conseguirem 

assegurar a educação do campo, as reivindicações se voltaram para a garantia de 

uma política pública de formação que contemplasse as especificidades dos sujeitos 

do campo.  

Em 2007, o Estado inseriu na agenda política a reivindicação dos movimentos 

sociais do campo em relação à formação de professores e criou no âmbito do MEC o 

PROCAMPO. Nesse mesmo ano, as primeiras experiências de LEdoC, foram 

ofertadas em quatro universidades federais do Brasil, respectivamente: UnB, UFS, 

UFBA e UFMG. Os cursos ofertados nessas instituições visavam formar e habilitar 
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professores por área de conhecimento para a docência multidisciplinar em escolas do 

campo, nos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio.  

Em 2009, o MEC com vistas a expandir a oferta de turmas especiais de LEdoC 

abriu um edital para selecionar outras IES. Os movimentos sociais do campo 

continuaram a pressionar o Estado, pois entendiam que era necessário a oferta 

contínua dessa Licenciatura. As reivindicações resultaram no lançamento do segundo 

Edital em 2012, momento em que a LEdoC passou a ser considerada um curso regular 

de graduação permanente para ser ofertado na modalidade presencial, com 

organização curricular baseada na pedagogia da alternância e por área de 

conhecimento. 

A história da LEdoC na UFG-Regional Goiás começou em 2012, período em 

que uma equipe de professores, sob a coordenação de uma docente do Serviço 

Social, decidiu concorrer ao edital do MEC. Nesse aspecto, foi montada uma comissão 

que elaborou um Projeto Político Pedagógico, de forma institucional, com a 

participação de docentes da Regional Goiânia. Todo esse processo foi 

historiadonarrado no terceiro capítulo da tese.  

A aprovação do projeto e a chegada da LEdoC contribuíram para ampliar o 

quadro de professores e de técnicos-administrativos da UFG-Regional Goiás, bem 

como, proporcionou a ocupação do latifúndio do saber pela a classe trabalhadora da 

cidade, as comunidades tradicionais e os povos do campo. A pesquisa realizada 

demostra que o perfil ao longo da oferta do curso foi modificando, e atualmente 

existem estudantes que pertencem a quatro territórios, ou seja, cidade, campo, 

comunidades tradicionais urbanas e comunidades tradicionais do campo.   

A LEdoC da UFG-Regional Goiás é um curso de formação de professores para 

atuar na segunda fase do ensino fundamental e no ensino médio nas escolas do 

campo e escolas das cidades que atendam alunos do campo, na área de ciências da 

natureza, bem como, atuar na gestão de processos educativos escolares e 

comunitários. 

O PPP que concorreu ao edital do MEC tinha uma matriz curricular onde, as 

disciplinas da referida área do conhecimento, estavam interligadas entre si para serem 

ministradas interdisciplinarmente. Isto é, envolvendo os docentes da biologia, física e 

química. Os demais docentes da LEdoC contribuiriam com as suas áreas de 
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formações para auxiliarem no processo formativo dos estudantes para além da 

docência em sala de aula.  

Os primeiros professores da LEdoC, ao iniciar o trabalho no curso, realizaram 

uma reformulação na proposta pedagógica original. As alterações modificaram a 

matriz curricular, de forma que, a área de conhecimento voltou ao formato de 

disciplinas isoladas. Outra mudança, diz respeito à organização da pedagogia da 

alternância que, outrora, englobava todas as disciplinas e possuía carga horária 

distribuída igualitariamente entre 50% Tempo Universidade e 50% Tempo 

Comunidade. No atual PPC, a alternância tem o formato de disciplinas: experiência 

compartilhada, estágio curricular supervisionado e TCC, compondo carga horária total 

no curso correspondente a 22,65%.   

A pesquisa nos documentos da LEdoC: PPC e Manual do Tempo Comunidade, 

demostrou que nas três reformulações do projeto pedagógico do curso, houve a 

preocupação em adequar a LEdoC com os princípios normativos das licenciaturas, 

principalmente em relação a prática como componente curricular que possui carga 

horária específica em todas as disciplinas.    

 Ao deixar de contemplar a pedagogia da alternância na carga horária de todas 

as disciplinas do curso, a alternância é percebida pelos estudantes apenas como o 

Tempo Comunidade. Apesar de toda a potencialidade das atividades que são 

realizadas durante os momentos de alternância na LEdoC , por exemplo, o resgate da 

história da luta no município de Goiás, as intervenções realizadas nos locais com a 

temática da água, entre outros. As conversas realizadas com os discentes 

demostraram que entre eles há quem perceba que o Tempo Universidade é mais 

importante para a formação do que as atividades do Tempo Comunidade. Ademais, 

entre eles há quem considere que a alternância na LEdoC não deveria existir.  

 Nesse aspecto, é fundamental repensar a organização pedagógica da LEdoC 

da UFG-Regional Goiás cunhada nas lutas pela: terra, educação, políticas públicas, 

segurança alimentar, preservação do meio ambiente, cultura e identidades dos 

sujeitos do campo e a agroecologia como princípio elementar para o modo de 

produção da vida.           

Os desafios para a LEdoC da UFG-Regional Goiás são vários. Entre eles, está 

a necessidade em fortalecer o ensino, a pesquisa e a extensão no curso e nas escolas 

do campo e das cidades-campo. Além desses espaços, é preciso envolver o entorno 
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da escola e as comunidades de origens dos estudantes, principalmente os territórios 

do campo e das comunidades tradicionais.  

Em relação à Pedagogia da Alternância no curso, é necessário à sua 

consolidação para além de disciplinas específicas. O grande desafio está em 

consolidar a sua presença em toda a organização curricular da LEdoC, pois, a 

alternância corrobora para promover o contato com a realidade, o cotidiano, as 

histórias de vida e de luta dos sujeitos do campo. No cenário atual de pandemia do 

Covid-19, os territórios desses sujeitos estão sofrendo fortes ataques e ameaças dos 

setores conservadores da sociedade ligados ao agronegócio, bem como, estão 

desprovidos da proteção e respaldo do governo federal. E as atividades 

formativaseducativas da Pedagogia da Alternância ao serem desenvolvidas nos 

territórios dos sujeitos do campo contribuem para repensar as astúcias de resistência, 

o fortalecimento dos seus territórios.  

Outro desafio da LEdoC da UFG-Regional Goiás é a criação de um banco de 

dados. O curso tem desenvolvido diversas atividades relacionadas à Pedagogia da 

Alternância, Estágio Supervisionado, Trabalhos de Conclusão de Curso, pesquisas, 

extensão, dentre outros, que não estão sistematizadas e tão pouco organizadas no 

interior e nos arquivos do curso.     

No tocante à educação e a formação de professores do/no/com o campo o 

desafio está em articular um movimento de resistência. As políticas de educação dos 

governos na conjuntura atual tendem adotar medidas semelhantes ou piores do que 

as primeiras orientações educacionais instituídas no século XIX. Isto é, o poder 

público, tem fechado inúmeras escolas do campo e tem iniciado um movimento de 

fechamento das escolas das cidades, vide o caso do Estado de Goiás com a gestão 

do governo Caiado. Ademais, a União esvaziou os recursos orçamentários para o 

PRONERA e o PROCAMPO para os próximos anos, desencadeando um processo de 

retrocessos de direitos. E têm defendido com veemência a implementação de uma 

Base Nacional Comum Curricular para todas as etapas e modalidades da educação 

básica. A proposta de unificação curricular também está prevista para os cursos das 

diferentes instituições de ensino superior.   

Em um país onde a memória construída coletivamente tende a ser 

desvalorizada e jogada no rol do esquecimento, considera-se que a realização desse 

estudo tem importância significativa para compreender o percurso histórico da 
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educação para os sujeitos do campo no Brasil. Uma vez que, existem muitos filhos 

dos sujeitos do campo que desconhecem a história das lutas engendradas por seus 

pais por terra e a educação.  

Nessa direção, espera-se, que o trabalho possa contribuir para a formação de 

professores da LEdoC, bem como, na materialização da Educação do Campo no 

cotidiano de todos os níveis de ensino: infantil, básico, médio, superior, para além das 

atividades extracurriculares e de extensão.  

O cenário é adverso, o projeto hegemônico de educação para os sujeitos do 

campo ainda é o de educação rural e a educação do campo é um projeto contra 

hegemônico de resistência. Daí a importância da reflexão a respeito da formação de 

professores para qual educação?  

 

Não posso ser professor se não percebo cada vez melhor que, por não ser 
neutra, minha prática exige de mim uma definição. Uma tomada de posição. 
Decisão. Ruptura. Exige de mim que escolha entre isto e aquilo [...]. Sou 
professor a favor [...] da liberdade contra o autoritarismo, da autoridade contra 
a licenciosidade, da democracia contra a ditadura de direita ou esquerda. Sou 
professor a favor da luta constante contra qualquer forma de discriminação, 
contra a dominação econômica dos indivíduos ou das classes sociais. Sou 
professor contra a ordem capitalista vigente que inventou esta aberração: a 
miséria na fartura. Sou professor da esperança que me anima apesar de tudo. 
Sou professor contra o desengano que me consome e imobiliza. Sou 
professor a favor da boniteza de minha própria prática, boniteza que dela 
some se não cuido do saber que devo ensinar, se não brigo por este saber, 
se não luto pelas condições materiais necessárias [...] (FREIRE, 2004, p. 102-
103). 

 

Em tempos de crescentes ataques à democracia, hegemonia do agronegócio, 

escola sem partido, campo sem gente, fechamento de escolas, desmonte e 

privatização da política de educação, oxalá! Possamos ser uma professora ou um 

professor no sentido freiriano. Oxalá! A Educação do/no/com o Campo e a Formação 

de Professores, pela qual os movimentos sociais do campo lutaram e ainda continuam 

nas trincheiras, se torne efetivamente um bem público, direito social, dever do Estado 

e patrimônio da humanidade!   

 

 

 

 

 



 

253 
 

REFERÊNCIAS 

 
 
ABREU, Sandra Elaine Aires de. A instrução pública na província de Goiás no século 
XIX. (Tese de Doutorado). São Paulo: PUCSP, 2006, pp. 340. 
 
ALVES, Nilda. GARCIA. Regina Leite. A necessidade da orientação coletiva nos 
estudos sobre cotidiano – duas experiências. In: Revista Portuguesa de Educação. 
Vol. 14, nº 2 de 2001, p. 0.  ISSN: 0871-9187. Disponível em: 
https://www.redalyc.org/pdf/374/37414203.pdf . Acesso em: 30 ago. 2020. 
 
ANTUNES-ROCHA, Maria Isabel. Licenciatura em Educação do Campo na UFMG: da 
luta à institucionalidade – que caminhos estamos construindo?. In: MOLINA, Mônica 
Castagna. MARTINS, Maria de Fátima Almeida (orgs). FORMAÇÃO DE 
FORMADORES: Reflexões sobre as experiências da Licenciatura em Educação do 
Campo no Brasil, Belo Horizonte: Autêntica, 2019, pp. 217-232.   
 
ANTUNES-ROCHA, Maria Isabel. DINIZ, Luciane de Souza. OLIVEIRA, Ariane 
Martins. Percurso formativo da Turma Dom José Mauro: segunda turma do curso de 
Licenciatura em Educação do Campo da FAE-UFMG. In: MOLINA, Mônica Castagna. 
SÁ, Laís Mourão (orgs.). Licenciaturas em Educação do Campo: Registros e reflexões 
a partir das experiências-piloto (UFMG; UnB; UFBA e UFS). Autêntica: Belo Horizonte, 
2011, pp. 19-34. 
 
ARAÚJO, Fátima Maria Leitão. EDUCAÇÃO RURAL E FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES NO BRASIL: GÊNESE DE UMA EXPERIÊNCIA PIONEIRA. In: 
Cadernos de História da Educação, v. 10, n.2, jul./dez. 2011. 
 
ARROYO, Miguel Gonzalez. Outros sujeitos, outras Pedagogias. 2ª edição. 
Petrópolis: Vozes, 2014.  
 
BALDUÍNO, Tomás. 90 anos de transformação na igreja. Entrevista Especial com 
Dom Tomás, 02 de janeiro de 2013. In: Revista IHU ON-LINE. Disponível em:  
http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/516656-90-anos-de-transformacao-na-igreja-
entrevista-especial-com-dom-tomas-balduino. Acesso em: 10 mar. 2020. 
 
BARBIER, René. Escuta sensível na formação de profissionais de saúde. Disponível 
em: http://www.barbier-rd.nom.fr/ESCUTASENSIVEL.PDF. Acesso em: 29 nov. 2020. 
 
BARRA, Valdeniza Maria Lopes da. PROJETO DE EDUCAÇÃO DA SOCIEDADE 
GOIANA DO SÉCULO XIX: POSSÍVEL TRADUÇÃO DE UM PROCESSO 
HISTÓRICO MULTIFACETADO. In: BARRA, Valdeniza Maria Lopes da (org). Estudos 
de História da Educação de Goiás 1830 – 1930. Goiânia: Ed. da PUC, 2011, pp. 21-
56.  
 
BARREIRO, Iraídes Marques de Freitas. Formação para o ensino agrícola nos 
Centros de Treinamento de Professores e de Auxiliares Rurais (1952-1963). In: 
Revista Brasileira de Educação v. 18 n. 54 jul.-set. 2013, p. 647-795. 



 

254 
 

________. Política de educação no campo: para além da alfabetização (1952-1963). 
São Paulo: Cultura Acadêmica, 2010.  
 
________. EDUCAÇÃO RURAL CAPITALISTA: a contradição entre a educação 
modernizadora e a educação de classe popular na Campanha Nacional de Educação 
Rural. Tese (Doutorado). Universidade Estadual de Campinas: Campinas, 1989. 
 
BENJAMIN, Walter (a). Sobre o Conceito de História. In: Obras Escolhidas. Tradução 
Sérgio Paulo Rouanet. Prefácio Gagnebin, Jean Marie. 3ª Ed. Editora Brasiliense: São 
Paulo, 1987. 
 
________ (b). Treze teses contra esnobes. In: Obras Escolhidas. Rua de mão única, 
vol. II. Editora Brasiliense: São Paulo, 1987.  
 
________ (c). O Narrador. In: Obras Escolhidas. Rua de mão única, vol. II. Editora 
Brasiliense: São Paulo, 1987, p. 197-221. 
 
BEZERRA, Aída. As atividades em educação popular. In: BRANDÃO, Carlos 
Rodrigues, (org.). A questão política da educação popular. Editora Brasiliense: São 
Paulo, 1980, p. 16-39.    
 
BEZERRA NETO, Luiz. AVANÇOS E RETROCESSO NA EDUCAÇÃO RURAL NO 
BRASIL. 222f. Tese (Doutorado). Universidade Estadual de Campinas. Campinas, 
2003. 
 
BRANDÃO, Carlos Rodrigues. Prefácio: cinquenta e um ano depois. In: Educação 
Popular: lugar de construção social coletiva. STRECK, Danilo R.; ESTEBAN, Maria 
Teresa (orgs.). Petrópolis: Vozes, 2013, p. 9-14. 
 
BRANDÃO, Carlos Rodrigues. FAGUNDES, Maurício Cesar Vitória. Cultura popular e 
educação popular: expressões da proposta freireana para um sistema de educação. 
In: Educ. rev. [online]. 2016, n.61, pp.89-106. ISSN 1984-0411.  Disponível em: 
https://doi.org/10.1590/0104-4060.47204. Acesso em: 30 nov. 2019. 
 
BRASIL. Programa de Formação de Professores em Exercício. Disponível em: 
http://proformacao.proinfo.mec.gov.br/apresentacao.asp. Acesso em: 07 jun. 2019.   
 
________. Resolução n° 510 de 07 de abril de 2016. Disponível em: 
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cns/2016/res0510_07_04_2016.html. 
Acesso em: 20 nov. 2018. 
 
________.  Portaria nº 86 de 1º de fevereiro de 2013. Institui o Programa Nacional de 
Educação do Campo – PRONACAMPO. Disponível em:  
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=1321
8-portaria-86-de-1-de-fevereiro-de-2013-pdf&Itemid=30192. Acesso em: 30 jul. 2020. 
  
________. Edital de seleção nº 02/2012- SESU/SETEC/SECADI/MEC DE 31 DE 
AGOSTO DE 2012. SESU/SETEC/SECADI/MEC. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=1156
9-minutaeditais-selecao-ifesifets-03092012&Itemid=30192. Acesso em: 18 jun. 2018. 



 

255 
 

 
________. Decreto nº 7.352 de 04 de novembro de 2010. Dispõe sobre a política de 
educação do campo e o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2010/decreto/d7352.htm#:~:text=DECRETO%20N%C2%BA%207.352%2C%2
0DE%204,que%20lhe%20confere%20o%20art.. Acesso em: 30 jul. 2020. 
 
________. Parecer CNE/CEB nº 3/2008 de 18 de fevereiro de 2008. Reexame do 
Parecer CNE/CEB nº 23/2007, que trata da consulta referente às orientações para o 
atendimento da Educação do Campo. Disponível em: 
http://pronacampo.mec.gov.br/images/pdf/mn_parecer_3_de_18_de_fevereiro_de_2
008.pdf. Acesso em: 30 jul. 2020. 
 
________(a). Resolução CNE/CP nº 1, de 15 de Maio de 2006. Institui Diretrizes 
Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, licenciatura. 
Disponível em: http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rcp01_06.pdf. Acesso em: 27 
jul. 2020.  
 
________ (b). Parecer CEB/CNE nº 01/2006. Dias letivos para a aplicação da 
Pedagogia de Alternância nos Centros Familiares de Formação por Alternância. 
Disponível em: 
http://pronacampo.mec.gov.br/images/pdf/mn_parecer_1_de_1_de_fevereiro_de_20
06.pdf. Acesso em: 30 jul. 2020. 
   
________. Resolução CNE/CBE 1, de 3 de abril de 2002. Institui Diretrizes 
Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/EducCampo01.pdf. Acesso em: 28 mai. 
2020. 
 
________. Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases 
da educação nacional. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/lei9394_ldbn1.pdf. Acesso em: 21 fev. 
2019.  
 
________. Lei nº 8.315, de 23 de Dezembro de 1991. Dispõe sobre a criação do 
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8315.htm. Acesso em: 27 dez. 2018. 
 
________. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 04 
mar. 2019. 
 
________. Decreto nº 91.766, de 10 de Outubro de 1985. Aprova o plano nacional de 
reforma agrária, PNRA. Disponível em: 
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1980-1987/decreto-91766-10-outubro-
1985-441738-publicacaooriginal-1-pe.html. Acesso em: 05 mar. 2019. 
 
________. Decreto nº 77.354 de 31 de Março de 1976. Dispõe sobre a criação, no 
Ministério do Trabalho, do Serviço Nacional de Formação Profissional Rural – SENAR. 



 

256 
 

Disponível em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-
77354-31-marco-1976-426006-norma-pe.html. Acesso em: 27 jan. 2019. 
 
  ________. Decreto nº 76.436 de 14 de Outubro de 1975. Altera o Decreto nº 72.434, 
de 9 de julho de 1973. Disponível em: 
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-76436-14-outubro-
1975-425010-norma-pe.html. Acesso em: 27 jan. 2019. 
 
________. Decreto nº 72.434 de 9 de julho de 1973. Cria a Coordenação Nacional de 
Ensino Agrícola – COAGRI. Disponível em: 
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-72434-9-julho-1973-
420902-publicacaooriginal-1-pe.html. Acesso em: 27 jan. 2019. 
 
_________ (a). Lei nº 5.692, de 11 de Agosto de 1971. Fixa Diretrizes e Bases para o 
ensino de 1° e 2º graus Disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1970-
1979/lei-5692-11-agosto-1971-357752-publicacaooriginal-1-pl.html. Acesso em: 27 
jan. 2019. 
 
_________ (b). Decreto-Lei Nº 1.110, de 9 de Julho de 1970. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/Del1110.htm. Acesso em: 
27 jan. 2019. 
 
_________. Decreto-Lei nº 916, de 7 De Outubro De 1969. Disponível em: 
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1960-1969/decreto-lei-916-7-outubro-
1969-375250-publicacaooriginal-1-pe.html. Acesso em: 15 jan. 2019. 
 
_________. (b). Ato Institucional Número Cinco (AI-5), de 13 de dezembro de 1968. 
Disponível em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/atoins/1960-
1969/atoinstitucional-5-13-dezembro-1968-363600-publicacaooriginal-1-pe.html. 
Acesso em 15 jan. 2019. 
 
_________. (a) Lei nº 5.540, de 28 de Novembro de 1968. Fixa normas de 
organização e funcionamento do ensino superior e sua articulação com a escola 
média Disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-5540-28-
novembro-1968-359201-publicacaooriginal-1-pl.html. Acesso em 15 jan. 2019. 
 
_________. Constituição da República Federativa do Brasil de 1967. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao67.htm. Acesso em: 20 
dez. 2018. 
 
_________. Lei nº 4214, de 02 de março de 1963. Dispõe sobre o “Estatuto do 
Trabalhador Rural”. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-
1969/lei-4214-2-marco-1963-353992-norma-pl.html. Acesso em: 27 dez. 2018.   
 
_________. Decreto do Conselho de Ministros nº 1.878-A, de 21 de Dezembro de 
1962. Aprova o Regulamento da Superintendência de Política Agrária – SUPRA. 
Disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decmin/1960-
1969/decretodoconselhodeministros-1878-a-21-dezembro-1962-352334-
republicacao-47951-pe.html. Acesso em: 27 dez. 2018. 
 



 

257 
 

_________ (b). Decreto nº 50.370, de 21 de Março de 1961. Dispõe sbre um programa 
de educação de base. Disponível em: 
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1960-1969/decreto-50370-21-marco-
1961-390046-publicacaooriginal-1-pe.html. Acesso em 11 jan. 19. 
 
_________. Lei n° 2613 de Setembro de 1955. Autoriza a União a criar uma Fundação 
denominada Serviço Social Rural. Disponível em: 
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1950-1959/lei-2613-23-setembro-1955-
361237-publicacaooriginal-1-pl.html. Acesso em 16 dez. 2018. 
 
_________. MISSÕES RURAIS DE EDUCAÇÃO. A EXPERIÊNCIA DE ITAPERUNA. 
Contribuições para o Serviço Social. Rio de Janeiro: Serviço de Informação Agrícola. 
Série Estudos Brasileiros n°. 03. 1952. 
 
_________(a). Decreto-Lei nº 9613 de 20 de agosto de 1946. Lei Orgânica do Ensino 
Agrícola 1946. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-
1949/decreto-lei-9613-20-agosto-1946-453681-publicacaooriginal-1-pe.html. Acesso 
em: 19 nov. 2018.  
 
_________(b). Constituição dos Estados Unidos do Brasil (De 18 de Setembro de 
1946). Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao46.htm.  Acesso em: 19 
nov. 2018. 
 
_________(c). Decreto-Lei nº 8.530, de 2 de Janeiro de 1946.  Lei Orgânica do Ensino 
Normal. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-
1949/decreto-lei-8530-2-janeiro-1946-458443-publicacaooriginal-1-pe.html. Acesso 
em: 28 mai. 2019. 
 
_________. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL 
(DE 16 DE JULHO DE 1934). Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao34.htm. Acesso em: 17 
nov. 2018.  
 
_________. Decreto nº. 8.319, de 20 de Outubro de 1910. Crêa o Ensino Agronomico 
e approva o respectivo regulamento. Disponível em: 
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1910-1919/decreto-8319-20-outubro-
1910-517122-publicacaooriginal-1-pe.html. Acesso em: 26 set. 2018. 
 
_________. Decreto nº. 10 de 10 de abril de 1835. Decreto de criação da Escola 
Normal. Disponível em: http://www.infoiepic.xpg.com.br/hist_ato10.htm. Acesso em: 
18 mai. 2019.  
  
_________. LEI DE 15 DE OUTUBRO DE 1827. Manda crear escolas de primeiras 
letras em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos do Império. Disponível em: 
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei_sn/1824-1899/lei-38398-15-outubro-1827-
566692-publicacaooriginal-90222-pl.html.  Acesso em: 20 set. 2018. 
 



 

258 
 

_________. CONSTITUIÇÃO DE 1824. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao24.htm. Acesso em: 18 
set. 2018. 
 
BRAVO, Luiz. Trabalhando com a comunidade. Manual de Operacionalização de 
Desenvolvimento de Comunidade. 3ª edição. São Paulo: Anaconda, 1983. 
  
BRUNO, Regina; et. al.. Organização da classe dominante no campo. In: CALDART, 
Roseli Salete et al (org.). Dicionário da Educação do Campo. Rio de Janeiro, São 
Paulo: Expressão Popular, 2012.  
 
BOFF, Leonardo. BOFF, Clodovis. Da libertação: o sentido teológico das libertações 
sócio-históricas. 4ª ed. Petrópolis: Vozes, 1985. 
 
BORGES, Valdir. A reconstrução de uma ética pedagógica libertadora à luz de Paulo 
Freire. 1ª ed.. Curitiba: CRV, 2013. 
 
BUARQUE, Chico. Assentamento. Disponível em: https://www.letras.mus.br/chico-
buarque/205611/. Acesso em 15 out. 2020. 
 
_________. Apesar de você. Disponível em: https://www.letras.mus.br/chico-
buarque/7582/. Acesso em: 20 jun. 2020.  
 
BUENO, Imara Borges. Escola Municipal Cristal/GO: Práticas e Saberes no Ensino 
Primário. (monografia). Goiás: UFG-Regional Goiás, 2018. 
 
CALAZANS, Maria Julieta C.. CASTRO, Luís Felipe Meira de,.  SILVA, Hélio R. S.. 
Questões e Contradições da Educação Rural. In. WERTHEIN, Jorge. BORDENAVE, 
Juan Díaz (org.). EDUCAÇÃO RURAL NO TERCEIRO MUNDO: Experiências e 
Novas Alternativas. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1981, p. 161-198.   
 
CALDART, Roseli Salete. Trabalho, agroecologia e educação politécnica nas escolas 
do campo. In: PIRES, João Henrique (et. al.) Org.. Questão Agrária, Cooperação e 
Agroecologia. Volume 3 (1ª edição eletrônica). Uberlândia: Navegando Publicações, 
2017, p. 263-328. 
 
_________. et. al. Escola em movimento: Instituto de Educação Josué de Castro. 1ª 
ed. São Paulo: Expressão Popular, 2013. 
 
_________. Educação do Campo. In: Dicionário da Educação do Campo. CALDART, 
Roseli Salete, PEREIRA, Isabel Brasil, ALENTEJANO, Paulo, FRIGOTTO, 
Gaudêncio. (Orgs). São Paulo: Expressão Popular, 2012, p. 257- 265. 
 
_________. Educação do campo: notas para uma análise de percurso. In: Trab. educ. 
saúde [online]. 2009, vol.7, n.1, pp.35-64. ISSN 1981-7746. 
 
_________. Pedagogia do Movimento Sem Terra: escola é mais que escola. 
Petrópolis: Vozes, 2000. 
 

https://www.letras.mus.br/chico-buarque/205611/
https://www.letras.mus.br/chico-buarque/205611/
https://www.letras.mus.br/chico-buarque/7582/
https://www.letras.mus.br/chico-buarque/7582/


 

259 
 

CANEZIN, Maria Teresa. LOUREIRO, Walderês Nunes. A escola normal em Goiás. 
Goiânia: Editora da UFG, 1994. 
 
CASALDÁLIGA, Pedro. Poema de Dom Pedro Casaldáliga a São Francisco. 
Disponível em: http://www.falachico.org/2020/08/dom-pedro-casaldaliga-poesia-e-
profecia_8.html. Acesso em: 20 out. 2020. 
 
CASTRO, Alessandra Gomes de. FREITAS, Elisandra Carneiro de. REFLEXÕES 
SOBRE A PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA NA LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO 
DO CAMPO DA UFG – REGIONAL GOIÁS. In: Anais do III Seminário Internacional 
de Educação do Campo. Universidade Federal da Fronteira Sul, UFFS, Erechim, 29 a 
31 de março de 2017. ISSN: 2179-3624 
 
CASTRO-PAULA, Heloísa Vitória de. TERRITÓRIOS E PROJETOS EM DISPUTA NA 
INSTITUCIONALIZAÇÃO DOS CURSOS DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO 
CAMPO. 229 f. Tese (Doutorado). Universidade Federal de Uberlândia – Programa 
de Pós Graduação em Geografia. Uberlândia, 2020. 
 
CERTEAU, Michel. A escrita da História. 2ª Edição. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 2006. 
 
_________. A invenção do cotidiano I. Artes de fazer. 3ª edição. Petrópolis: Vozes, 
1998. 
 
CHRISTOFFOLI, Pedro Ivan. Agroindústria. In: CALDART, Roseli Salete et al (org.). 
Dicionário da Educação do Campo. Rio de Janeiro, São Paulo: Expressão Popular, 
2012.  
  
CORALINA, Cora. Vintém de Cobre: meias confissões de Aninha. 10ª. Ed. São Paulo: 
Global. 2013.  
 
_________. Poemas dos Becos de Goiás e Estórias Mais. 20ª. Ed. São Paulo: Global, 
2001. 
 
CORRÊA, Roberto Lobato. A periferia urbana. In: Revista Expediente GEOSUL. 
Florianópolis, v. 1, n. 2, jan. 1986. ISSN: 2177-5230. Disponível em: 
https://periodicos.ufsc.br/index.php/geosul/article/view/12551/11859. Acesso em: 10 
mar. 2020. 
 
COSTA, Beatriz B. Para analisar uma prática de educação popular. In: educação 
popular, Suplemento CEI, nº -17. Rio de Janeiro: Tempo e Presença, 1977.   
 
COUTO. Fernando. Formação de jovens lideranças no agronegócio. Disponível em: 
http://sistemafaeg.com.br/senar/artigos/jovens/formacao-de-jovens-liderancas-no-
agronegocio. Acesso em: 21 fev. 2019.   
 
DOURADO, Maiara. A Luta de Trombas e Formoso: uma ruptura narrativa no contexto 
da ditadura militar. In: Campos – Revista de Antropologia, vol. 15, nº 2, 2014, pp. 99-
120. 
 

http://www.falachico.org/2020/08/dom-pedro-casaldaliga-poesia-e-profecia_8.html
http://www.falachico.org/2020/08/dom-pedro-casaldaliga-poesia-e-profecia_8.html


 

260 
 

ESTEBAN, Maria Teresa. Sujeitos singulares e tramas complexas – desafios 
cotidianos ao estudo e à pesquisa. In: GARCIA, Regina Leite, (org.). Método, Métodos, 
Contramétodo. São Paulo: Cortez, 2003, pp. 125-145.  
 
FÁVERO, Osmar. MEB – MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO DE BASE primeiros tempos 
1961 – 1966. In: Texto apresentado no V Encontro Luso-Brasileiro de História da 
Educação, realizado em Évora, Portugal, de 5 a 8 de abril de 2004. 
 
FERNANDES, Bernardo Mançano. Território Camponês. In: CALDART, Roseli Salete 
et al. (Orgs.). Dicionário da Educação do Campo. Rio de Janeiro: Escola Politécnica 
de Saúde Joaquim Venâncio; São Paulo: Expressão Popular, 2012, p. 744-748. 
 
FERNANDES, Bernardo Mançano; MOLINA, Mônica Castagna. O campo da 
educação do campo. In: JESUS, Sônia Meire Azevedo; MOLINA, Mônica Castagna. 
(Orgs.). Contribuições para a construção de um projeto de educação do campo. 
Brasília: Articulação Nacional para uma Educação Básica do Campo, 2004, p. 32-53.  
 
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 
29ª edição. São Paulo: Paz e Terra, 2004.  
  
_________. Cartas a Cristina: reflexões sobre minha vida e minha práxis. 2ª ed. São 
Paulo: UNESP, 2003. 
 
_________. Pedagogia da Esperança: um reencontro com a Pedagogia do Oprimido. 
2ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992. 
 
_________. Pedagogia do Oprimido. 3ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1975. 
 
FONEC. EM DEFESA DO PRONERA E DO DIREITO À EDUCAÇÃO DO CAMPO. 
Disponível em: https://mst.org.br/2020/02/28/forum-nacional-de-educacao-do-campo-
denuncia-extincao-do-pronera/. Acesso em: 21 fev. 2020. 
 
GAGNEBIN, Jeanne Marie. WALTER BENJAMIN – “ESQUECER O PASSADO?”. In: 
MACHADO, Carlos Eduardo Jordão. MACHADO JR, Rubens. VEDDA, Miguel (org.). 
Walter Benjamin: Experiência, histórica e imagem dialéticas. São Paulo: Editora 
Unesp Digital, 2015, pp. 3-12.  
 
_________. Prefácio Walter Benjamin ou a história aberta. In: Obras escolhidas. 
Magia e técnica, arte e política. Ensaio sobre literatura e história da cultura. 3 Ed. São 
Paulo: Editora Brasiliense. Volume 01, 1987. 
 
GERMANO, José Willington. As quarenta horas de Angico. In: Educação & Sociedade, 
ano XVIII, nº 59, agosto/97, pp. 389-393.  
 
GOMES, Silvane Guimarães Silva. A ATUAÇÃO DO SENAR NO MUNICÍPIO DE SÃO 
GERALDO – MG: uma análise das consequências da delimitação entre o rural e o 
urbano. (Dissertação de Mestrado). Universidade Federal de Viçosa. Viçosa. 2005.   
 
GUHUR, Dominique Michèle Perioto. TONÁ, Nilciney. Agroecologia. In: CALDART, 
Roseli Salete, PEREIRA, Isabel Brasil, ALENTEJANO, Paulo, FRIGOTTO, 



 

261 
 

Gaudêncio. (Orgs). Dicionário da Educação do Campo. São Paulo: Expressão 
Popular, 2012, p. 57-65. 
 
GUIMARÃES, Paula Cristina Pereira. LAMOS, Rodrigo de Azevedo Cruz. 
MILITARIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE GOIÁS: A nova onda 
conservadora. In: REVISTA PEDAGÓGICA - Revista do Programa de Pós-graduação 
em Educação da Unochapecó, v.20, nº. 43, Jan./Abr. 2018.  
 
JULIÃO, Francisco. QUE SÃO AS LIGAS CAMPONESAS? Cadernos do povo 
brasileiro. Vol. 1. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1962. 
 
HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. Editora Revista dos Tribunais LTDA, São 
Paulo, 1990. 
 
IBGE. Classificação e caracterização dos espaços rurais e urbanos do Brasil: uma 
primeira aproximação. Coordenação de Geografia. – Rio de Janeiro: IBGE, 2017. 
 
LAMOSA, Rodrigo de Azevedo Cruz. ESTADO, CLASSE SOCIAL E EDUCAÇÃO 
NO BRASIL: UMA ANÁLISE CRÍTICA DA HEGEMONIA DA ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DO AGRONEGÓCIO. (436f). (Tese Doutorado). Universidade Federal 
do Rio de Janeiro, 2014. 
 
LEITE, Sergio Pereira. MEDEIROS, Leonilde Servolo. Agronegócio. In: CALDART, 
Roseli Salete et al (org.). Dicionário da Educação do Campo. Rio de Janeiro, São 
Paulo: Expressão Popular, 2012, pp. 79-85. 
 
LIMA, Wesley. Uma educadora revolucionária presente hoje e sempre. Disponível em: 
https://mst.org.br /2018/11/22/uma-educadora-revolucionaria-presente-hoje-e-
sempre/#:~:text=Nesta%20%C3%BAltima%20quarta%2Dfeira%2C%2021,prova%20
para%20ingressar%20na%20universidade. (2018). Acesso em: 22 jun. 2020. 
 
LONGO, Malu. Primeira edificação em estilo art-déco do Estado é resgatada na cidade 
de Goiás (O Popular). Disponível em: 
https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/primeira- edifica%C3%A7%C3%A3o-
em-estilo-art-d%C3%A9co-do-estado-%C3%A9-resgatada-na-cidade-de-
goi%C3%A1s-1.1985162. Acesso em: 28/03/2020. 
 
_________.  Colégio Sant’Ana fecha as portas na cidade de Goiás (O Popular). 
Disponível em: https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/col%C3%A9gio-sant-
ana-fecha-as-portas-na-cidade-de-goi%C3%A1s-1.740897. Acesso em: 31/01/2020. 
 
LOURENÇO FILHO, Manoel Bergström. A formação de professores: da Escola 
Normal à Escola de Educação. (Org.) Filho, Ruy Lourenço. Brasília: INEP, 2001.  
 
MARTINS, José de Souza. Capitalismo e tradicionalismo: estudos sobre as 
contradições da sociedade agrária no Brasil. São Paulo: Pioneira, 1975. 
 
MEDEIROS, Emerson Augusto de. FERREIRA, Helena Perpétua de Aguiar. AGUIAR, 
Ana Lúcia Oliveira. FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DO 
CAMPO: A HISTÓRIA DO CURSO DE PEDAGOGIA DA TERRA DA UERN. In: 



 

262 
 

Revista Internacional de Formação de Professores. Itapetininga, v. 3, n. 2, p. 325-341, 
abr./jun., 2018. 
 
_________. História dos movimentos sociais no campo. Rio de Janeiro: FASE, 1989. 
 
MENDONÇA, Zilda Gonçalves de Carvalho. A UFG E AS POLÍTICAS PARA O 
ENSINO SUPERIOR PÚBLICO EM GOIÁS: EXTENSÃO, INTERIORIZAÇÃO E 
EXPANSÃO VIA CAMPI AVANÇADOS. In: Revista HISTEDBR On-line, Campinas, 
n.40, p. 274-294, dez. 2010 - ISSN: 1676-2584. 
 
MENDONÇA, Sonia Regina de. ESTADO, EDUCAÇÃO RURAL E INFLUÊNCIA 
NORTE AMERICANA NO BRASIL (1930-1961). Rio de Janeiro: Editora da UFF, 2016.  
 
_________. ESTADO E EDUCAÇÃO RURAL NO BRASIL: ALGUNS ESCRITOS. Rio 
de Janeiro: Vício de Leitura/FAPERJ, 2007. 
 
MENEZES, Lis Angelis Padilha de. SUD MENNUCCI – EDUCADOR PAULISTA: 
Arcaico ou Profeta? 146f. Tese (Doutorado). Universidade Nove de Julho. São Paulo, 
2015.  
 
MENNUCCI, Sud. A Crise da Educação Brasileira. São Paulo: Editora Piratininga, 
1934. 
 
MOLINA, Mônica Castagna. Contribuições das Licenciaturas em Educação do Campo 
para as Políticas de Formação de Educadores. In: Educ. Soc., Campinas, v. 38, nº. 
140, p.587-609, jul.-set., 2017. 
 
MOLINA, Mônica Castagna. SÁ, Laís Mourão. A Licenciatura em Educação do Campo 
da Universidade de Brasília: Estratégias Político-Pedagógicas na Formação de 
Educadores do Campo. In: MOLINA, Mônica Castagna. SÁ, Laís Mourão (orgs.). 
Licenciaturas em Educação do Campo: Registros e reflexões a partir das 
experiências-piloto (UFMG; UnB; UFBA e UFS). Autêntica: Belo Horizonte, 2011, p. 
35-61. 
 
MOREIRA, Dorcelina Aparecida Militão. NEIA, Luiz dos Santos. SOUZA, Murilo 
Mendonça Oliveira de. PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA NA ESCOLA MUNICIPAL 
OLÍMPYA ANGÉLICA DE LIMA: uma experiência com os anos iniciais da educação 
básica.  In: EDUCAÇÃO NO CAMPO: histórias, memórias, políticas públicas, práticas 
e perspectivas. PUC-GOIAS: Goiânia, 2020. No prelo.   
 
MOREIRA, Dorcelina Aparecida Militão. TELES, Dilâne Aparecida Ferreira... NEIA, 
Luiz dos Santos. EDUCAÇÃO DO CAMPO E INTERDISCIPLINARIDADE: DESAFIOS 
E POSSIBILIDADES. In: Anais da Semana Nacional da Educação do Campo: desafios 
e enfrentamentos da educação do campo para com as ciências naturais – 
Universidade Federal de Goiás – UFG – Cidade de Goiás, 25 a 27 de julho de 2018.  
 
MOREIRA, Dorcelina Aparecida Militão. Das “escolinhas de favores” à “escola de 
direito”: a educação do/no campo no município de Goiás. In: Revista Nera: Presidente 
Prudente, ano 21, n. 43, pp. 153-176. Mai.-Ago./2018. ISSN: 1806-6755.  
 



 

263 
 

_________. A EDUCAÇÃO DO CAMPO, A LUTA PELA TERRA E A (RE)PRODUÇÃO 
CAMPONESA NO MUNICÍPIO DE GOIÁS – GO. 172f. (Dissertação de Mestrado). 
Universidade Federal de Goiás: Goiânia, 2016.  
 
MOURA, Adriana Ferro. LIMA, Maria Glória. A REINVENÇÃO DA RODA: RODA DE 
CONVERSA: UM INSTRUMENTO METODOLÓGICO POSSÍVEL. In: Revista Temas 
em Educação, João Pessoa, v.23, n.1, p. 98-106, jan.-jun. 2014. 
 
MUNARIM, Antônio. Educação do campo e LDB: uma relação quase vazia. In: Revista 
Retratos da Escola. Brasília, v. 10, n. 19, p. 493-506, jul./dez. 2016.  
 
_________. Trajetória do movimento nacional de educação do campo no Brasil. In: 
Revista do Centro de Educação da UFSM. Santa Maria, v. 33, n. 1, p. 57-72, jan./abr. 
2008. 
 
NAGLE, Jorge. Educação e sociedade na Primeira República. São Paulo: Editora 
Pedagógica e Universitária Ltda (E.P.U), 1974.  
 
NAJMANOVICH, Denise. O feitiço do método. In: GARCIA, Regina Leite, (org.). 
Método, Métodos, Contramétodo. São Paulo: Cortez, 2003, pp. 25-62.   
 
NERY, Irmão Israel José. Apresentação. In: Arroyo, Miguel Gonzalez. FERNANDES, 
Bernardo Mançano. A educação básica e o movimento social do campo. Coleção Por 
uma Educação Básica do Campo, vol. II. Brasília: Articulação Nacional Por uma 
Educação do Campo, 1999.  
 
NETTO, José Paulo. Ditadura e Serviço Social: uma análise do Serviço Social no 
Brasil pós-64. 16ª edição. São Paulo: Cortez, 2011. 
 
OLIVEIRA, Juliene Fernandes de. LIMA, Edvaldo Carlos de. ATUAÇÃO DOS 
MOVIMENTOS SOCIAIS DO CAMPO: espacialização e territorialização do MST no 
espaço agrário paraibano. In: Revista OKARA: Geografia em debate, v.6, n.2, p. 204-
211, 2012. ISSN: 1982-3878 João Pessoa, PB, DGEOC/CCEN/UFPB.  
 
OLIVEIRA, Edina Castro de. Prefácio. In: Pedagogia da autonomia: saberes 
necessários à prática educativa. 29ª edição. São Paulo: Paz e Terra, 2004, pp. 9-12. 
 
PAIS, José Machado. Vida Cotidiana. Enigmas e revelações. São Paulo: Cortez, 2003. 
 
PAIVA, Vanilda Pereira. Educação popular e educação de adultos. São Paulo: 
Edições Loyola, 1987.  
 
PEREIRA, Mônica Cox de Britto. Revolução Verde. In: CALDART, Roseli Salete et al 
(org.). Dicionário da Educação do Campo. Rio de Janeiro, São Paulo: Expressão 
Popular, 2012.  
 
PÉREZ, Carmen Lúcia Vidal. AZEVEDO, Joanir Gomes de. Apontamentos de Aulas: 
questões teórico-metodológicas a respeito dos estudos com o cotidiano. In: 
FERRAÇO, Carlos Eduardo. PEREZ, Carmen Lúcia Vidal. OLIVEIRA, Inês Barbosa 



 

264 
 

(Org.). Aprendizagens Cotidianas com a Pesquisa: novas reflexões em pesquisa 
nos/dos/ com os cotidianos das escolas. Petrópolis: DP Et Alii, 2008. P. 35-46. 
 
PESSOA, Jadir de Morais. A REVANCHE CAMPONESA: Cotidiano e história em 
Assentamentos de Goiás. 325f. (Tese de Doutorado). Campinas: UNICAMP, 1997. 
 
PETERSEN, Paulo. Agroecologia: um antídoto contra a amnésia biocultural. In: 
TOLEDO, Víctor M.. BARRERA-BASSOLS, Narciso. A memória biocultural: a 
importância ecológica das sabedorias tradicionais. São Paulo: Expressão Popular, 
2015, p. 11-16.   
 
PORTO-GONÇALVES, Carlos Walter. Geografia da riqueza, fome e meio ambiente: 
pequena contribuição crítica ao atual modelo agrário/agrícola de uso dos recursos 
naturais. In: Revista Interthesis, v. 01, nº 1, Florianópolis: UFSC, 2004, p. 1-55. 
 
PRUDENTE, Maria das Graças Cunha. O SILÊNCIO NO MAGISTÉRIO: 
PROFESSORAS NA INSTRUÇÃO PÚBLICA NA PROVÍNCIA DE GOYAS SÉCULO 
XIX. 145 f. (Dissertação de Mestrado). Universidade Católica de Goiás, Departamento 
de História, Geografia, Sociologia e Relações Internacionais, 2009. 
  
RANCIÈRE, Jacques. Figuras da história. São Paulo: UNESP, 2018.    
 
REBUA, Carlos Eduardo. DA PRACA AO SOLO: UM NOVO CHAO PARA A 
UNIVERSIDADE. As experiências das universidades populares de Madres de Plaza 
de Mayo [UPMPM] e Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra [ENFF] em 
tempos de crise neoliberal na América Latina [2000-2010]. (Tese de Doutorado). 
Universidade Federal Fluminense, Faculdade de Educação, 2015. 
 
RODRIGUES, Maria Emilia de Castro. “ENRAIZAMENTO DE ESPERANÇA”: as 
bases teóricas do Movimento de Educação de Base em Goiás. (Tese de Doutorado). 
Universidade Federal de Goiás, Faculdade de Educação, 2008.   
 
ROSSETTO, Edna Rodrigues Araújo. SILVA, Flávia Tereza da. Ciranda Infantil. In: 
CALDART, Roseli Salete et al. (Orgs.). Dicionário da Educação do Campo. São Paulo: 
Expressão Popular, 2012. p. 125-128. 
 
SANTOS, Clarice Aparecida dos. Programa Nacional de Educação na Reforma 
Agrária (PRONERA). In: CALDART, Roseli Salete et al. (Orgs.). Dicionário da 
Educação do Campo. São Paulo: Expressão Popular, 2012. p. 629-637.  
 
SANTOS (a), Gilvan. A Educação do Campo. In: Cantares da Educação do Campo. 
MST/Secretária Nacional: São Paulo, 2006, p. 5-6.  
 
_________. (b). Não vou sair do campo. In: Cantares da Educação do Campo. 
MST/Secretária Nacional: São Paulo, 2006, p. 14.  
 
_________. (c). Construtores do futuro. In: Cantares da Educação do Campo. 
MST/Secretária Nacional: São Paulo, 2006, p. 26. 
 



 

265 
 

SANTOS, Milton. O dinheiro e o território. In: GEOgraphia. Revista da Pós-Graduação 
em Geografia da UFF. Ano 1, nº  1, 1999, pp. 7-13. 
 
SARGENIS, Luiz Fernando Conde. CONSIDERA, Marcela Loivos. FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES PARA ESCOLAS RURAIS: O Curso Normal de Cantagalo (1952-
1962). In: Revista Eletrônica Pesquisa educa, Santos, v. 05, n. 09, p. 63-87, jan.–jul., 
2013.   
 
SERPA, ANDREA. QUEM SÃO OS OUTROS NA/DA AVALIAÇÃO? CAMINHOS 
POSSÍVEIS PARA UMA PRÁTICA DIALÓGICA. 215f. (Tese de Doutorado). 
Universidade Federal Fluminense. Niterói, 2010. 
 
SPIESS, Marcos Alfonso. 237f. Tese (Doutorado). Etnografia de uma controvérsia 
judicial sobre a Educação Jurídica no Campo: O Caso Turma Evandro Lins e Silva. 
Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2019.  
 
SOUSA, Regina Sueli. Ordem e contra-ordem: o processo político constitutivo do MST 
na especificidade do Assentamento Rio Vermelho. 196f. (Dissertação de mestrado). 
UnB, Brasília, 1997. 
 
SOUZA, Maria Luiza. Desenvolvimento de Comunidade e Participação. 10ª edição. 
São Paulo: Cortez, 2010. 
 
SÚDRE, Lú. Primeiros dias de 2020 já registram ataques contra indígenas e 
quilombolas. Disponível em: 
https://www.cptnacional.org.br/publicacoes/noticias/conflitos-no-campo/5055-
primeiros-dias-de-2020-ja-registram-ataques-contra-indigenas-e-quilombolas. 
Acesso em: 24/02/2020. 
 
TIERRA, Pedro. Calou-se uma voz dos oprimidos. Disponível em: 
https://www.xapuri.info/homenagem/calou-se-a-voz-dos-oprimidos/. Acesso em: 28 
jun. 2020.  
 
UFG. Edital nº 082/2013. Programa de Licenciatura em Educação do Campo/2014-1. 
Goiânia, 2013. 
 
UFG. PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO DO 
CAMPO: CIÊNCIAS DA NATUREZA. Goiás, 2017 (não publicado). 
 
_________. Manual de orientação para o Tempo Comunidade. 2015. (Não publicado).  
 
_________. Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Educação do Campo. 
Goiás, 2013. (Não publicado).  
 
_________. Projeto Político Pedagógico do Curso de Licenciatura Educação do 
Campo. Goiás, 2012. (Não publicado). 
 
VUELTA, Raquel Buitrón. 159f. Dissertação (Mestrado). PELO DIREITO DE 
ESTUDAR: A 1a Turma de Direito do PRONERA (Programa Nacional de Educação 
na Reforma Agrária). Universidade de Brasília, Brasília, 2013.  

https://www.xapuri.info/homenagem/calou-se-a-voz-dos-oprimidos/


 

266 
 

 
 
Documentários 
 
TV UNICAMP (1985). Encontro com Paulo Freire. Youtube. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=5yRyAXPXHmA&t=27s. 54min37seg. Acesso em: 
28 abr. 2020. 
 
TALGA, Dagmar. (2016). Araguaia. Youtube. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=oRw8NXSehcU. 37min26seg. Acesso em: 01 mai. 
2020. 
 
TALGA, Dagmar. (2018). O voo da primavera. Youtube. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=QBtRNO15Lq8&t=638s. 97 min. Acesso em: 28 
abr. 2020. 
 


