
 
 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E 

MATEMÁTICA (PPGECM) 

 

   

 

 

BRUNA CARDOSO CRUZ 

 

 

 

 

 

 

SABERES DOCENTES E FORMAÇÃO DE PROFESSORES(AS) NO CURSO DE 

LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO DA UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE GOIÁS – CÂMPUS GOIÁS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOIÂNIA 

2022



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BRUNA CARDOSO CRUZ 

 

 

 

 

 

 

 

SABERES DOCENTES E FORMAÇÃO DE PROFESSORES(AS) NO CURSO DE 

LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO DA UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE GOIÁS – CÂMPUS GOIÁS 

 

 

 

 

 

 

Tese de Doutorado submetida ao Programa de Pós-

Graduação em Educação em Ciências e Matemática da 

Universidade Federal de Goiás, como parte dos requisitos 

necessários para a obtenção do grau de Doutora em 

Educação em Ciências e Matemática.  

 

Área de Concentração: Qualificação de professores de 

Ciências e Matemática. 

 

Linha de Pesquisa: Educação em Ciências e Matemática e 

Meio Ambiente. Eixo de Pesquisa: Formação Inicial e 

Continuada do Professor de Ciências e Matemática. 

 

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Dalva Eterna Gonçalves Rosa. 

 

 

 

 

 

 

GOIÂNIA 

2022



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de identificação da obra elaborada pelo autor, através do Programa de 
Geração Automática do Sistema de Bibliotecas da UFG. 

 

 
Cruz, Bruna Cardoso 

SABERES DOCENTES E FORMAÇÃO DE PROFESSORES(AS) NO 

CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – CÂMPUS GOIÁS [manuscrito] / 

Bruna Cardoso Cruz. - 2022. 

CLXXX, 180 f. 

 

 

Orientador: Profa. Dra. Dalva Eterna Gonçalves Rosa. 

Tese (Doutorado) - Universidade Federal de Goiás, Instituto de Química 

(IQ), Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática, 

Goiânia, 2022. 

Bibliografia. Anexos. Apêndice. 

Inclui siglas, fotografias, abreviaturas, tabelas, lista de figuras, lista de 

tabelas. 

 

1. Saberes Docentes. 2. Licenciatura em Educação do Campo. 3. 

Formação de Professores(as). 4. Ciências da Natureza. 5. Práxis Educativa. 

I. Rosa, Dalva Eterna Gonçalves, orient. II. Título. 
 

 

 

 

CDU 37 



 

 

28/06/2022 09:16                                                           SEI/UFG - 2997104 - Ata de Defesa de Tese  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

28/06/2022 09:16                                                           SEI/UFG - 2997104 - Ata de Defesa de Tese  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho a minha família e a todos(as) que um 

dia foram meus/minhas alunos(as) (tanto na educação 

básica, como na educação superior), pois, por meio do 

convívio diário, sempre me motivaram a seguir meus 

estudos. 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 Agradeço primeiramente a Deus, que sempre me direciona, me ampara e me fortalece. 

 A minha orientadora, professora Dalva Eterna Gonçalves Rosa, pelos ensinamentos, 

dedicação, amizade, carinho e paciência, ao me conduzir nesse período de doutoramento. 

 Aos professores e professoras que aceitaram o convite para participar da banca de 

qualificação e defesa desta tese: Kaled Sulaiman Khidir, Marilda Shuvartz, Raquel Alves de 

Carvalho, Solange Martins Oliveira Magalhães, José Firmino de Oliveira Neto e José Pedro 

Machado Ribeiro pela leitura cuidadosa e valiosas contribuições.  

 Aos professores(as) que colaboraram com minha formação profissional e pessoal em 

algum momento de minha vida estudantil, em especial ao professor José Reinaldo de Araújo 

Quinteiro, que sempre acreditou no meu potencial e demonstrou verdadeiro interesse em meu 

processo de formação enquanto pedagoga. 

 Aos professores(as) e acadêmicos(as) da licenciatura em Educação do Campo da 

UFG/Câmpus Goiás, por colaborarem com este trabalho, sendo participantes da pesquisa 

proposta, vocês deram vida a esta tese. 

 Aos colegas de profissão, que sempre me levam a refletir sobre  meu trabalho. 

 A toda UFG, em especial ao Câmpus Goiás e ao Programa de Pós-Graduação em 

Educação em Ciências e Matemática (PPGECM), pelo apoio e compromisso com minha 

formação. 

 Aos  colegas do curso de doutorado, em especial à Adriana e à Thálita, que 

colaboraram com bom humor, ensinamentos, parcerias e comilanças ao longo das disciplinas 

cursadas. 

 Aos colegas do grupo de estudos e pesquisas sobre o professor e sua formação na UFG 

- REDECENTRO, pelos ensinamentos, respeito e acolhimento. 

 Aos colegas professores(as) da área de ciências da natureza: Elisandra Cardoso, Raul 

Isaias, Rodrigo Santos e Stênio Oliveira, que me apoiaram, incentivaram e torceram para meu 

ingresso no PPGECM/UFG. 

 A minha família e amigos, em especial minha mãe Sônia,  meu pai José Antônio e 

minhas irmãs, Cynthia e Dayana, pela paciência e apoio nesta jornada.  

 A todos que, com carinho, contribuíram e torceram para que eu chegasse aqui. 

 

Muito obrigada! 

 



 

 

RESUMO  

 

 

O objetivo do presente trabalho é compreender quais são os saberes necessários para o exercício 

profissional de um(a) futuro(a) professor(a) de ciências da natureza que atuará com sujeitos do 

e no campo, na educação básica. Para isso, foi realizada uma pesquisa de abordagem qualitativa, 

na modalidade estudo de caso, pautada no método materialismo histórico-dialético, tendo como 

lócus de estudos e investigação a licenciatura em Educação do Campo da Universidade Federal 

de Goiás - Câmpus Goiás. Os procedimentos metodológicos envolveram levantamentos 

bibliográficos, análises documentais, aplicação de questionários e análise textual discursiva. A 

licenciatura em Educação do Campo se concretiza como uma nova proposta de graduação nas 

universidades públicas, em que os principais interlocutores são os sujeitos do campo.  Nesse 

sentido, faz-se necessário refletir sobre os saberes docentes e sobre o ensino de ciências da 

natureza, uma vez que o referido curso propõe formar professores(as) para atuar na educação 

básica, ministrando as disciplinas ciências, química, física e biologia. No decorrer deste 

trabalho, buscamos informações sobre historicidade, totalidade, apreensão e transformação do 

contexto de vida dos sujeitos participantes, bem como discutir: o contexto histórico da formação 

de professores (as) em nosso país, a importância dos movimentos sociais para a educação 

campo, o surgimento dos cursos de licenciaturas em Educação do Campo e a apropriação de 

saberes docentes para o ensino de ciências da natureza no contexto da práxis. Assim, esta tese 

é constituída por uma introdução, três capítulos que contemplam diversos aspectos da temática 

proposta e considerações finais, que visam responder a seguinte questão: Quais são os saberes 

necessários aos futuros(as) professores(as) de ciências da natureza que atuarão com sujeitos do 

e no campo? Ao longo do texto, reconhecemos ser imprescindível que a práxis seja 

materializada nos cursos de licenciaturas em Educação do Campo, a fim de possibilitar aos 

professores(as) em formação a apropriação de saberes inerentes à profissão docente, uma vez 

que os(as) profissionais que atuam com sujeitos do e no campo necessitam, além de saberes 

escolares, de saberes próprios do campesinato. Desse modo, os saberes populares e o contexto 

sociocultural dos estudantes precisam ser valorizados e levados em consideração pelo(a) 

professor(a) ao trabalhar os conteúdos científicos das disciplinas escolares. Concluímos que o 

trabalho de formação docente pautado no contexto sociocultural dos(as) estudantes e na práxis 

educativa subsidiará uma educação transformadora na Educação do Campo, que impulsionará 

a apropriação de saberes inerentes ao exercício profissional do(a) professor(a) de ciências da 

natureza, que atuará com os sujeitos do e no campo, na educação básica. 

 

Palavras-chave: Saberes Docentes; Licenciatura em Educação do Campo; Formação de 

Professores(as); Ciências da Natureza; Práxis Educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 
 

The objective of the present work is to understand what is the necessary knowledge for the 

professional exercise of a future teacher of natural sciences who will work with subjects from 

and in the countryside, in basic education. For this, a qualitative research was carried out, in the 

form of a case study, based on the historical-dialectical materialism method, having as the locus 

of study and investigation the undergraduate course in Field Education at the Federal University 

of Goiás - Campus Goiás. The methodological procedures involved bibliographic survey, 

document analysis, questionnaire application and textual discourse analysis. The licentiate 

degree in Rural Education is a new graduation proposal in public universities, in which the main 

interlocutors are the rural subjects.  In this sense, it is necessary to reflect on teacher knowledge 

and on the teaching of natural sciences, since the course proposes to train teachers to work in 

basic education, teaching chemistry, physics and biology. Throughout this work, we sought 

information about historicity, totality, apprehension and transformation of the life context of 

the participating subjects, as well as to discuss: the historical context of teacher education in 

our country, the importance of social movements for rural education, the emergence of 

undergraduate courses in rural education, and the appropriation of teaching knowledge for the 

teaching of natural sciences in the context of praxis. Thus, this research thesis is composed of 

an introduction, three chapters that contemplate several aspects of the proposed theme, and final 

considerations, that aim to answer the following question: What are the necessary knowledge 

for future teachers of natural sciences who will work with subjects from and in the field? 

Throughout the text, we recognize that it is essential that the praxis be materialized in the 

undergraduate courses on Rural Education, in order to enable the teachers in formation the 

appropriation of knowledge inherent to the teaching profession, since the professionals who 

work with rural and rural subjects need, besides school knowledge, the peasant knowledge. In 

this way, the popular knowledge and the sociocultural context of the students need to be valued 

and taken into consideration by the teacher when working with the scientific contents of the 

school subjects. We conclude that the work of teacher education based on the sociocultural 

context of the students and on the educational praxis will subsidize a transforming education in 

Rural Education, which will drive the appropriation of knowledge inherent to the professional 

exercise of the natural sciences teacher, who will work with the subjects from and in the 

countryside, in basic education. 

 

Keywords: Teaching Knowledge; Undergraduate Degree in Rural Education; Teacher 

Training; Natural Sciences; Educational Praxis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN 

 

 

El objetivo de este trabajo es comprender cuáles son los conocimientos necesarios para el 

ejercicio profesional de un futuro profesor de ciencias naturales que trabajará con individuos 

de y en el campo, en la educación básica. Para ello, se realizó una investigación de enfoque 

cualitativo, como estudio de caso, basado en el método del materialismo histórico-dialéctico, 

teniendo como locus de estudio e investigación el curso de pregrado en Educación de Campo 

de la Universidade Federal de Goiás - Câmpus Goiás. Los procedimientos metodológicos 

consistieron en encuestas bibliográficas, análisis documental, aplicación de cuestionarios y 

análisis del discurso textual. La graduación en Educación de Campo se materializa como una 

nueva propuesta de graduación en las universidades públicas, en la que los principales 

interlocutores son los sujetos de campo.  En este sentido, es necesario reflexionar sobre los 

conocimientos de los profesores y sobre la enseñanza de las ciencias naturales, ya que el curso 

se propone formar a los profesores para trabajar en la educación básica, enseñando química, 

física y biología. A lo largo de este trabajo, se buscó información sobre la historicidad, la 

totalidad, la aprehensión y la transformación del contexto de vida de los sujetos participantes, 

así como discutir: el contexto histórico de la formación de los docentes en nuestro país, la 

importancia de los movimientos sociales para la educación rural, el surgimiento de las carreras 

de grado en Educación Rural y la apropiación del conocimiento docente para la enseñanza de 

las ciencias naturales en el contexto de la praxis. Así, esta tesis de investigación está compuesta 

por una introducción, tres capítulos que contemplan diversos aspectos del tema propuesto y 

consideraciones finales, que pretenden responder a la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los 

conocimientos necesarios para los futuros docentes de ciencias naturales que trabajarán con 

asignaturas desde y en el campo? A lo largo del texto, reconocemos que es fundamental que la 

praxis se materialice en los cursos de graduación en Educación Rural, con el fin de capacitar a 

los profesores en formación la apropiación de los conocimientos inherentes a la profesión 

docente, ya que los profesionales que trabajan con los individuos de y en el campo necesitan, 

además del conocimiento escolar, el conocimiento del campesinado. De este modo, el 

conocimiento popular y el contexto sociocultural de los alumnos deben ser valorados y tenidos 

en cuenta por el profesor a la hora de trabajar los contenidos científicos de las asignaturas 

escolares. Concluimos que el trabajo de formación del profesorado basado en el contexto 

sociocultural de los alumnos y en la praxis educativa subvencionará una educación 

transformadora en la Educación Rural, que impulsará la apropiación de conocimientos 

inherentes al ejercicio profesional del profesor de ciencias naturales, que trabajará con 

individuos de y en el campo, en la educación básica. 

 

Palabras clave: Conocimientos pedagógicos; Licenciatura en Educación Rural; Formación de 

Profesores; Ciencias Naturales; Praxis Educativa. 
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TRAJETÓRIA ACADÊMICA E PROFISSIONAL DA PESQUISADORA 

  

 Inicio este texto apresentando-me, por meio deste breve memorial, pois consideramos 

importante conhecer um pouco da trajetória acadêmica e profissional da autora, para que o(a) 

leitor(a) possa melhor compreender a escolha da temática e o objeto de estudo desta tese.  

 Sou nascida e criada em Acreúna, cidade do interior de Goiás - onde meus pais ainda 

residem - localizada na região sudoeste e possui cerca 23.000 habitantes (IBGE, 2021). 

 Toda minha educação básica foi cursada em escola pública neste município. Iniciei 

meus estudos em 1992, aos 5 anos de idade, na Escola Estadual Ana Nastre de Melo, na qual 

estudei da pré-escola ao quinto ano. Já a segunda fase do ensino fundamental e o ensino médio 

foram cursados no Colégio Estadual Domingos Alves Pereira. 

  Desde muito cedo tive que conciliar estudos e trabalho. No ano de 2002, com 15 anos 

de idade, comecei a trabalhar formalmente em uma papelaria. Após 2 anos, em 2004, ingressei 

no primeiro período do curso de Pedagogia, na Universidade de Rio Verde, uma instituição 

privada, situada no município de Rio Verde-GO. Pedagogia não foi minha opção de curso, meu 

desejo era estudar Geografia, mas naquela época não havia este curso nas instituições próximas 

à minha cidade e não havia instituição de ensino superior em Acreúna. Então, para não ficar 

fora do ensino superior, me inscrevi no vestibular para o curso de Pedagogia. Nunca morei em 

Rio Verde e, para cursar a graduação, percorria um trajeto de aproximadamente 160 km (ida e 

volta), de ônibus, de segunda a sábado.  

 No decorrer do primeiro período do curso de Pedagogia, recebi um convite para 

ministrar aulas de inglês e espanhol nos anos iniciais do ensino fundamental em uma escola em 

Acreúna. Aceitei o convite, pois queria muito atuar na área da docência. No entanto, percebi 

que não tinha conhecimento suficiente sobre essas línguas para atuar como professora, então 

resolvi me matricular em uma escola de idiomas. Após um semestre de estudo, tive que trancar 

os cursos por questões financeiras, porém a dona da escola me ofereceu uma permuta, na qual 

eu deveria ministrar aulas de inglês para as crianças de 04 a 07 anos, em troca continuaria 

frequentando as aulas de inglês e espanhol. Fiquei muito feliz com a proposta e, claro, aproveitei 

a oportunidade. Passei a conciliar as aulas na escola de ensino fundamental, as aulas na escola 

de idiomas (tanto quanto estudante, como professora) e o curso de Pedagogia.   

 Ainda que a Pedagogia não tenha sido o curso sonhado, no decorrer dos semestres, fui 

me encantando pelas matérias e pelas atividades acadêmicas. Ingressei em grupos de estudos, 

participei de congressos, seminários. Cheguei a coordenar eventos e a fazer trabalhos de 



14 
 

 

divulgação para a instituição aos finais de semana. O coordenador do curso foi meu professor 

nos períodos iniciais e percebeu minha luta e dificuldade para custear os gastos com aquela 

graduação, então, me incentivou a concorrer a uma bolsa de estudos, por meio de processo 

seletivo, via edital da instituição. Assim, fui bolsista do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação Científica (PIBIC)1 por um ano, trabalhava aos sábados em parceria com a 

coordenação do curso de Pedagogia e, também, auxiliava três professoras em atividades de 

transcrição de dados para seus respectivos trabalhos de mestrado.  

              Ainda durante o período de formação inicial, recebi alguns convites para ministrar 

aulas em outras escolas em Acreúna e, como a bolsa do PIBIC não fora prorrogada e eu 

precisava do dinheiro, aceitei os convites. Dessa forma, houve um período em que trabalhava 

em três escolas, nos turnos matutino e vespertino em Acreúna, cursava Pedagogia no noturno 

e, aos sábados, participava de grupos de estudos na universidade em Rio Verde. 

 Quando concluí a graduação em Pedagogia, dezembro de 2007, me inscrevi em um 

curso de pós-graduação lato sensu, em Formação de Professores(as) para o Ensino Superior, 

pois queria seguir os passos dos professores(as) da universidade. No ano seguinte (2008), o 

coordenador do curso de Pedagogia me convidou para ministrar uma disciplina na instituição 

durante um semestre (o convite se estendeu por 03 anos).  Então, aos 21 anos de idade comecei 

a atuar como professora universitária no curso em que havia me formado.  

              Naquele mesmo ano, participei da seleção de mestrado em Educação na Pontifícia 

Universidade Católica de Goiás – PUC-GO (na época Universidade Católica de Goiás), para o 

qual fui aprovada e comecei os estudos sob a orientação do professor Dr. José Carlos Libâneo. 

O período de mestrado (2009-2011) foi muito difícil, até mais que os quatro anos de graduação, 

pois novamente estava estudando em uma instituição privada, o que onerou bastante a minha 

vida em todos os sentidos. As aulas eram presenciais e aconteciam em Goiânia (140km de 

Acreúna). Conciliar trabalho e estudos exigiu muito esforço, dedicação e organização de 

logística, uma vez que eu trabalhava na educação básica em Acreúna, na educação superior em 

Rio Verde e cursava mestrado em Goiânia. Não era possível deixar nenhum trabalho, pois 

precisava do dinheiro para pagar o curso e as despesas de deslocamento para Goiânia duas vezes 

por semana.  

 No mestrado fiz uma pesquisa de campo sobre formação de professores(as) e saberes 

docentes nos cursos de Pedagogia do Estado de Goiás, na qual coletei dados presencialmente, 

                                                           
1 O PIBIC é um programa condicionado ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPQ), que tem como objetivo incentivar estudantes de graduação à iniciação científica. Atualmente, o programa 

concede bolsas no valor aproximado de R$400,00 por mês (BRASIL, 2022a). 
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em cinco instituições de ensino superior, localizadas em diferentes cidades, sendo elas: 

Anápolis, Goiânia, Rio Verde e São Luís de Montes Belos. Durante a coleta de dados, analisei 

documentos, apliquei questionários, fiz observações e entrevistas com estudantes, 

professores(as) e coordenadores(as) dos cursos de Pedagogia selecionados (se me perguntarem 

como consegui fazer tudo isso naquele momento, confesso que não sei explicar, acredito que 

tem as duas mãos de Deus aí). Embora com tanta dificuldade, o mestrado ampliou minhas 

leituras, melhorou minha escrita, aperfeiçoou minha capacidade de análise e de síntese e 

expandiu minha profunda admiração e interesse pelo ambiente acadêmico. No decorrer das 

aulas e das orientações, foi se tornando mais clara a importância de uma sólida formação 

teórico-prática em minha vida.  

 Como já mencionado, o período de estudos do mestrado foi muito difícil, e por fim, já 

estava complicado concluir o curso com tantos trabalhos e viagens, então decidi mudar aquela 

situação. Me inscrevi em um processo seletivo para o cargo de supervisora pedagógica no 

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC, em Goiânia, para ficar próxima do 

meu orientador e trabalhar em apenas um lugar. No início de 2011, deixei os trabalhos em 

Acreúna e Rio Verde e me mudei para Goiânia. Minha intenção era concluir o mestrado naquele 

ano e depois retornar para minha cidade de origem e lá continuar trabalhando nas escolas de 

educação básica e no curso de Pedagogia. Entretanto, quando concluí o mestrado, a ideia de 

voltar para Acreúna já não era mais a mesma, pois havia me envolvido bastante com as 

atividades do SENAC (supervisionava cursos técnicos nas áreas de idiomas, beleza, programa 

de aprendizagem, trabalho corporativo e programas de gratuidade), e havia recebido alguns 

convites para ministrar aulas em cursos de pós-graduação aos finais de semana, em instituições 

privadas de Goiânia.  

 No ano seguinte, em 2012, com 25 anos de idade, tive oportunidade de coordenar um 

curso de Pedagogia da Faculdade Araguaia, em Goiânia. Foi muito gratificante e rico atuar na 

coordenação daquele curso, tal oportunidade exigiu grande responsabilidade e trouxe 

conhecimentos diversos. Porém foi uma experiência de apenas seis meses, pois fui promovida 

no SENAC, e o novo cargo exigia mais disponibilidade e participação ativa, tratava-se da 

coordenação pedagógica da Faculdade de Tecnologia. As atividades de trabalho eram voltadas 

ao apoio pedagógico para estudantes, professores(as) e coordenadores(as) da instituição, bem 

como para a organização de programas de monitoria, estágios, ações de extensão, formação 

continuada e pós-graduação.  

 Em 2014, com 27 anos de idade, assumi a gerência educacional da Faculdade de 

Tecnologia do SENAC. Ainda que esta instituição, por constituição, seja uma empresa privada 
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e sua natureza embrionária envolva os mais diversos programas e políticas públicas voltadas 

para a educação profissional, foi uma instituição que me permitiu ampliar meu universo, 

contribuindo com meu crescimento profissional e pessoal naquele momento. Entretanto, mais 

uma vez, eu estava trabalhando em três turnos e não tinha tempo para me dedicar a um sonhado 

doutorado.  

 Diante dessa situação, decidi me inscrever em um concurso público, para que, de fato, 

pudesse ter tranquilidade e estabilidade para cursar a pós-graduação desejada. Comecei a 

estudar por contra própria algumas matérias de editais antigos da Universidade Federal de Goiás 

(UFG) e do Instituto Federal de Goiás (IFG), por dois meses. E, para minha alegria, a UFG 

lançou um edital de concurso para professor(a) pedagogo(a), 40 horas, dedicação exclusiva, 

para atuar no curso de licenciatura em Educação do Campo (LEdoC), no Câmpus Goiás naquele 

mesmo ano (2014). Confesso que nunca tinha ouvido falar nesse curso, tampouco conhecia a 

temática proposta no edital, mas me inscrevi assim mesmo, e comecei a estudar sobre o assunto. 

Fiz as provas e fiquei classificada em segundo lugar. A partir daí foi só uma questão de tempo 

para ser convocada. Dentro de seis meses, deixei todo o trabalho em Goiânia e assumi o cargo 

de professora efetiva na UFG, no Câmpus Goiás, que está localizado na cidade de Goiás (130km 

de Goiânia), no qual atuo desde 2015, como professora no curso de licenciatura em Educação 

do Campo (LEdoC). 

  Logo que cheguei a Goiás, procurei me envolver com as atividades da comunidade e 

da universidade2. Fui catequista de um grupo de jovens da igreja católica e realizei trabalhos 

em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, voltados para a formação continuada de 

professores(as) que atuavam nas escolas do município. Visitei as escolas do campo, participei 

das festividades das comunidades e, por meio desses trabalhos voluntários, tive oportunidade 

de conhecer alguns projetos de assentamentos, povoados e demais comunidades a que os(as) 

estudantes da LEdoC pertenciam. A partir de então, foram surgindo algumas inquietações e 

necessidades de aprofundar meus conhecimentos sobre aquela realidade.   

 Como ainda não havia ingressado no doutorado, comecei a pensar em um projeto que 

convergisse com minha área de estudos (formação de professores(as) e saberes docentes) e com 

                                                           
2 Embora eu sempre tenha morado na zona urbana, tenho contato constante com o campo e com as pessoas que lá 

residem. As cidades do interior do Estado de Goiás possuem características agrárias muito fortes e a maioria da 

população tem vínculo com o campo e seus sujeitos. No meu caso, além de ter sido criada no interior, meus avós 

(tanto maternos, quanto paternos) moraram no campo até se aposentarem. Eles trabalhavam para fazendeiros das 

regiões de Acreúna, Itapuranga e cidade de Goiás (essas duas últimas cidades estão localizadas na região noroeste 

do Estado). Desse modo, minha adaptação ao novo município e ao trabalho não foi difícil, dado que minha família 

materna é oriunda da região e eu frequento a cidade de Goiás desde criança.  
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a Educação do Campo. Desse modo, no ano de 2017, me inscrevi para o edital de seleção do 

curso de doutorado em Educação da Faculdade de Educação da UFG, no entanto, fui reprovada 

na última etapa (entrevista). Confesso que fiquei muito chateada, pois era meu sonho cursar 

doutorado naquele programa. Diante daquela situação, minha colega de trabalho, professora 

Elisandra, me falou do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática 

(PPGECM) da UFG, o qual estava com edital aberto para ingresso em 2018, e havia estendido 

recentemente, vagas para pedagogos(as). Não hesitei e me inscrevi naquele processo seletivo, 

uma vez que o curso de licenciatura em Educação do Campo, do Câmpus Goiás, possui 

habilitação em ciências da natureza. Passei na seleção e sou a primeira pedagoga, estudante de 

doutorado, do programa. Fui contemplada com a melhor orientadora que eu poderia ter, a 

professora Dr.ª Dalva Eterna Gonçalves Rosa, uma profissional humana, que respeitou e 

abraçou minha proposta de estudo e investigação.  

 A partir de então, pude realizar alguns sonhos antigos, como por exemplo, ser 

estudante de uma universidade pública federal, cursar as disciplinas que sempre desejei, as 

quais tinha certeza que subsidiariam a fundamentação teórica desta pesquisa, além de poder 

usufruir de alguns privilégios, tais como: me afastar do trabalho para cursar o doutorado e 

continuar recebendo meu salário; morar na mesma cidade em que as aulas do curso são 

ofertadas (me mudei novamente para Goiânia para cursar as disciplinas); ter tempo para fazer 

as leituras e os trabalhos propostos com qualidade; alimentar em horários adequados; tomar um 

banho antes de ir para as aulas, bem como não precisar ir de ônibus para a universidade. Apesar 

de parecer fatos corriqueiros, são privilégios que poucos estudantes têm e que fazem diferença 

no processo de aprendizagem.  

 Finalmente, após quatro anos e meio de muito estudo, trabalho e pesquisa, apresento a 

seguir, a minha tese de doutorado, que tem como título: Saberes Docentes e Formação de 

Professores(as) no curso de Licenciatura em Educação do Campo da Universidade Federal de 

Goiás – Câmpus Goiás.  
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 Há diversas razões que justificam este estudo, e a principal poderia ser o estado crítico 

em que se encontra a educação neste país. Todavia, o interesse em estudar questões que 

envolvem a formação de professores(as) e os saberes docentes surgiu desde o início de minha 

experiência como acadêmica, quando ingressei no curso de Pedagogia e iniciei minha carreira 

docente. Senti que meus conhecimentos (saberes) não eram suficientes para atuar em sala de 

aula. A partir daí, comecei a refletir sobre os problemas da educação relacionados ao fracasso 

escolar e à formação de professores(as). No decorrer do curso de Mestrado em Educação, 

tornou-se necessário e importante estudar e investigar sobre a formação profissional de 

futuros(as) professores(as) e os saberes docentes. E, após a conclusão da dissertação intitulada: 

“A Formação Profissional Específica nos cursos de Licenciatura em Pedagogia: a Apropriação 

de Saberes para a Docência”, comecei a aprofundar os estudos no assunto, com o intuito de 

elaborar um projeto de pesquisa que culminasse em uma tese de Doutorado. 

 Para essa pesquisa, a escolha do curso de licenciatura em Educação do Campo 

(LEdoC) com habilitação em ciências da natureza, da Universidade Federal de Goiás (UFG), 

do Câmpus Goiás  ocorreu devido à minha vivência profissional neste curso, pois, em virtude 

do convívio diário com professores(as) formadores(as) e acadêmicos(as) foram surgindo 

algumas inquietações sobre o tema, tais como: Quais são os saberes necessários para o exercício 

profissional de um(a) futuro(a) professor(a) de ciências da natureza que atuará com sujeitos do 

e no  campo? De que forma os(as) professores(as) formadores(as) trabalham os saberes 

docentes na formação inicial de professores(as) de ciências da natureza? Quais são os interesses, 

necessidades e dificuldades dos estudantes que procuram o curso de licenciatura em Educação 

do Campo? 

 Sabe-se que a universidade tem um importante papel em relação à formação docente, 

entretanto o contexto político que vem enfrentando nos últimos anos não favorece uma 

formação holística aos futuros(as) profissionais da educação. De acordo com Nascimento e 

Souza (2014), o termo holístico remete à busca de uma compreensão integral dos fenômenos, 

sendo assim, uma formação holística visa trabalhar de maneira contextualizada com a realidade 

dos sujeitos, valorizando as diversas interações que ocorrem no bojo das instituições de ensino 

e da sociedade, com o intuito de promover uma formação integral e globalizante. Com isso, 

proporcionar aos acadêmicos(as) uma formação holística, crítica e humana se tornou um grande 

desafio para os cursos de licenciaturas no Brasil.  
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 Nessa perspectiva, a licenciatura em Educação do Campo, que é tida como uma prática 

social de confrontação, exige um trabalho pedagógico e um projeto político inovador e 

transformador, pautados nas lutas e nas demandas dos movimentos sociais (SOUZA; 

MOLINA; ARAÚJO, 2016).  Desse modo, é necessário novas pesquisas e estudos, pois 

colaboram com novos olhares a respeito do trabalho docente em relação à contemporaneidade, 

especificidade e pluralidade ligadas às questões do campo e seus sujeitos.  

 Segundo Molina (2014), as licenciaturas em Educação do Campo se concretizam como 

uma nova proposta de graduação nas universidades públicas do país, em que os principais 

interlocutores são os sujeitos do campo. Assim, compreendemos com Nascimento (2009, p. 

43), que os sujeitos do campo são pessoas “pertencentes a uma realidade específica que vivem 

no campo, sendo: [...] camponeses/as, quilombolas, indígenas, pescadores caiçaras, caboclos, 

boias frias, seringueiros, povos das florestas, caipiras, peões, lavadores, posseiros/as, sem 

terras, roceiros/as, caçadores/as, sertanejos/as, mineradores/as”. 

 Portanto, essa licenciatura sugere uma formação com vistas a uma ação pedagógica 

embasada na percepção das lutas sociais do campo e de seus sujeitos (MOLINA, 2014). Para 

atender essa especificidade, a organização metodológica dos cursos propõe a lógica da 

Alternância como estratégia curricular, em que os tempos pedagógicos interagem entre Tempo 

Universidade (TU) e Tempo Comunidade (TC). O Tempo Universidade corresponde às aulas 

presenciais, geralmente em tempo integral, estruturadas na universidade. No Tempo 

Comunidade, os(as) estudantes voltam para o campo ou para suas comunidades de origem, a 

fim “desenvolver atividades que aprenderam/discutiram no tempo universidade, por meio de 

um plano de trabalho e pesquisas, sob supervisão e orientação dos professores formadores” 

(BRITTO, 2013, p. 114). 

 Nessa lógica, a licenciatura não deve ser ofertada como um mero contexto de aplicação 

do conhecimento já produzido pelos pesquisadores em educação, e sim como um projeto 

educacional que esteja vinculado às finalidades solicitadas e firmadas pelos movimentos sociais 

e pelos sujeitos do campo (MOLINA, 2011). Dessa maneira, e com o objetivo de romper com 

o método fragmentário de disciplinas presentes nos demais cursos de licenciaturas, a Educação 

do Campo é ofertada por áreas de conhecimento, como: Linguagens e Códigos; Ciências da 

Natureza e Matemática; Ciências Sociais e Humanas; e Ciências Agrárias. 

 Os cursos da área das ciências da natureza buscam formar professores(as) não apenas 

para atuar no campo, mas para atuar em educação do campo, levando em consideração as 

demandas e especificidades dos sujeitos que vivem no campo. Por isso, é necessário haver 

ligação entre a educação, as ciências da natureza e a educação do campo (MOLINA, 2011). 
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 Ao pensar o ensino de ciências e seu desenvolvimento teórico-metodológico, com o 

intuito de formar determinado tipo de sujeito e de sociedade, pautando-se na educação do 

campo, faz-se necessário refletir sobre a construção e a apropriação de conhecimentos e de 

saberes que possibilitem aos futuros(as) professores(as) serem construtores(as) e 

propositores(as) de novas práticas docentes. Nesse sentido, é necessário que a cultura do campo 

integre o currículo escolar, de modo que o ensino de ciências possa conectar a natureza, o 

homem e suas relações com os problemas sociais, econômicos, políticos, culturais e 

tecnológicos que afetam a vida dos sujeitos do campo e dos sujeitos da cidade (OLIVEIRA, 

2016). 

 Em levantamento bibliográfico preliminar sobre a temática proposta neste trabalho, 

verificamos que, no Estado de Goiás, encontram-se poucas pesquisas acadêmicas sobre a 

realidade da educação do campo, bem como sobre o ensino de ciências da natureza, a formação 

de professores(as) e os saberes docentes voltados aos sujeitos do campo. Todavia, de acordo 

com Borges, Faria e Brick (2017), muitos são os desafios que permeiam o cotidiano das escolas 

do campo, os quais envolvem questões de infraestrutura, transporte de professores(as) e de 

estudantes, falta de material didático, poucos(as) professores(as) efetivos(as), exaustiva carga 

horária docente, entre outros.  

 Uma das adversidades destacada por Santos (2013) é que a escolaridade média da 

população rural, a partir de 15 anos, equivale a menos da metade do índice entre a população 

urbana. Segundo o autor, 25,8% dos jovens do campo não foram alfabetizados. Esses dados 

permanecem até os dias atuais e nos levam a pensar que parte desses resultados podem estar 

relacionados ao trabalho realizado pelos(as) professores(as) e pelas instituições de ensino que 

abarcam esse público. 

 Diante desta conjuntura, compreendemos e defendemos que a Educação do Campo 

deve propiciar aos sujeitos o desenvolvimento da consciência crítica sobre o mundo, para que 

possam ter condições de transformar sua realidade. Assim, ao considerar que a escola e os(as) 

professores(as) necessitam compreender seu papel na construção do conhecimento, como forma 

de ascensão e de desenvolvimento intelectual, uma vez que a propagação do conhecimento pode 

ser algo diferencial nas relações entre os sujeitos, as culturas e as classes sociais, chegamos à 

questão problema deste trabalho, sintetizada na seguinte pergunta: Quais são os saberes 

necessários aos futuros(as) professores(as) de ciências da natureza que atuarão com sujeitos do 

e no campo? 

 Nesse âmbito, o objetivo geral deste estudo é compreender quais são os saberes 

necessários para o exercício profissional de um(a) futuro(a) professor(a) de ciências da natureza 
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que atuará com sujeitos do e no campo, na educação básica. Para tanto, estabelecemos como 

objetivos específicos: a) Analisar o projeto político pedagógico do curso de licenciatura em 

Educação do Campo da UFG/Câmpus Goiás, buscando compreender os vínculos estabelecidos 

entre o conhecimento científico e a realidade dos(as) estudantes; b) Compreender os interesses, 

as possibilidades e as dificuldades que mobilizam os(as) estudantes a procurarem a licenciatura 

em Educação do Campo; c) Apreender as necessidades formativas dos(as) acadêmicos(as) da 

LEdoC, bem como seus interesses e suas dificuldades; d) Estudar a legislação vigente sobre 

educação do campo e o ensino de ciências da natureza e estabelecer relações entre esses 

documentos e a estrutura e funcionamento do curso. 

 Isto posto, a pesquisa realizada buscou defender a seguinte tese: os(as) professores(as) 

que atuarão com sujeitos do e no campo necessitam não só dos saberes científicos, pedagógicos 

e experienciais, mas também de saberes inerentes ao contexto sociocultural do campesinato 

para o desenvolvimento da práxis educativa3. Vale ressaltar que, em circunstância de práxis 

educativa, é necessário que os(as) professores(as) levem em consideração o contexto de vida 

em que os(as) estudantes estão inseridos(as), bem como realizem um trabalho pedagógico 

pautado na relação teoria-prática (FREIRE, 2013).  

 Nessa direção, compreendemos que a articulação entre a teoria e a prática é essencial 

no processo formativo dos(as) futuros(as) professores(as), pois conecta-se intimamente com o 

modo de trabalho da sociedade em que vivemos. Assim, o espaço ocupado pela teoria e pela 

prática deve ser constitutivo na estruturação dos cursos de licenciaturas, independente da 

perspectiva adotada pela instituição de ensino (GIMENES, 2016).  

 Para Gimenes (2016, p. 30-31): 

 

Teoria e prática separam-se no capitalismo através da divisão social do 

trabalho em trabalho intelectual e trabalho manual, de modo que se torna 

possível no interior dessa lógica dicotômica separar os professores em 

executores e reprodutores daqueles intelectuais e produtores de conhecimento 

pedagógico. Assim, reproduz-se, no âmbito da docência, a divisão da 

sociedade entre aqueles que sabem e mandam, por um lado, e aqueles que, por 

não saber, apenas lhes restam deixar-se governar pelos depositários desse 

saber. 

 

 Com base na citação, destacamos que a divisão social do trabalho supera o campo 

econômico e se manifesta na vida social por meio do conformismo. Portanto, defendemos que 

os cursos de formação de professores(as) se apropriem da práxis com vistas à formação de um 

                                                           
3 A práxis educativa está voltada para a organização do processo de ensino aprendizagem em sua totalidade, com 

vistas a propiciar aos estudantes condições para transformarem suas realidades (FREIRE, 2013).  
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profissional crítico, não reproduzindo as imposições de um sistema capitalista. O sistema 

capitalista remete a um sistema econômico pautado na iniciativa privada dos meios de 

produção, que visa o lucro a partir da acumulação de riquezas, contribuindo para divisão e 

exclusão de classes sociais (MARX, 1988). Dessa forma, na lógica capitalista, a práxis é 

afrontada, uma vez que o sistema nega o processo de conscientização e gera alienação de 

sujeitos (GIMENES, 2016). 

 Por considerar que este trabalho se preocupa com enfoques da realidade do sujeito e 

de sua compreensão e inclusão no mundo, optamos por realizar uma pesquisa de abordagem 

qualitativa, já que colabora com 

 

[...] o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e 

atitudes, que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos 

processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização 

de variáveis (MINAYO, 2001, p. 21). 

 

 

 Sob essa perspectiva, a pesquisa qualitativa se direciona à análise de casos reais em 

suas particularidades locais e temporais, partindo das manifestações e atividades dos sujeitos 

em seus contextos. Logo, o(a) pesquisador(a) se aprofunda na compreensão dos aspectos da 

realidade, no mundo dos sujeitos, por meio de diversas modalidades de investigação, dado que 

esta “[...] fornece análise mais detalhada sobre investigações, hábitos, atitudes e tendências de 

comportamentos” (MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 269). 

 Conforme Bogdan e Biklen (2006), a abordagem qualitativa procura destacar o 

processo que utilizamos para chegar a um determinado objeto, preocupando-se em revelar o 

entendimento dos sujeitos da pesquisa. Ao optarmos pela abordagem qualitativa, consideramos 

que, por meio dos dados coletados no lócus da pesquisa, é admissível analisar as relações 

estabelecidas entre os sujeitos participantes, a realidade em que estes estão inseridos, e o 

trabalho pedagógico realizado na licenciatura em Educação do Campo. 

 Como direcionador do caminho a ser percorrido no decorrer da pesquisa elegemos o 

método materialismo Histórico-dialético (MHD) uma vez que 

 

[...]  se caracteriza pelo movimento do pensamento através da materialidade 

histórica da vida dos homens em sociedade, isto é, trata-se de descobrir (pelo 

movimento do pensamento) as leis fundamentais que definem a forma 

organizativa dos homens durante a história da humanidade (PIRES, 1997, p. 

87). 

 

 Neste sentido, consideramos que este método pode sustentar essa pesquisa por levar 

em consideração a historicidade e o movimento dialético entre os sujeitos.  
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 Segundo Triviños (2009), o materialismo Histórico-dialético foi criado no século XIX, 

por Karl Marx e Friedrich Engels, e corresponde a uma corrente filosófica que utiliza a dialética 

para entender as transformações da sociedade ao longo da história. O método surge a partir de 

divergências de pensamentos, ideias e perspectivas de práxis, o qual é tido como a soma de 

atitudes, crenças e valores que permitem ao pesquisador levar em consideração sua vivência 

com o objeto de estudo.  

  Ainda de acordo com Triviños (2009), esse método possibilita ao pesquisador 

compreender a realidade estudada, considerando a contradição dinâmica da situação observada 

e a atividade produtora do sujeito que está em constante movimento e transformação.  

 Desse modo,  

 

[...] o Materialismo Histórico-dialético estabelece que, na relação entre sujeito 

e objeto, tanto o sujeito como o objeto têm papel ativo na construção do 

conhecimento. Ambos sofrem transformações durante o processo, que é 

contraditório, dinâmico e histórico. A ênfase está nas transformações que se 

operam durante todo o processo (SOUZA; MAGALHÃES; GUIMARÃES, 

2014, p. 48). 

 

 O método escolhido tem como papel mediar o processo de captar, indicar e expor a 

organização, desenvolvimento e transformação dos acontecimentos sociais, visto que está 

associado a um conceito de realidade, de mundo e de vida em sua totalidade. Portanto, no 

decorrer deste trabalho buscamos informações sobre historicidade, totalidade, apreensão e 

transformação do contexto de vida dos sujeitos participantes. Dessa maneira, ressaltamos que 

a historicidade e a dialética têm grande relevância, dado que auxiliam na compreensão da 

totalidade e percepção do real (FRIGOTTO, 2010). 

 Ademais, esta pesquisa caracteriza-se como estudo de caso, visto que faculta o contato 

da pesquisadora com o ambiente pesquisado, além da reorganização de ações e relações que 

são tidas com suporte no dia a dia escolar, possibilitando enxergar como o poder, a resistência, 

a opressão e a contestação fazem parte dessa conjuntura (FIORENTINI; LORENZATO, 2010). 

 Compreendemos com os autores supracitados que o estudo de caso permite estudar e 

entender a realidade do objeto de pesquisa em seu contexto natural, procurando dar sentido aos 

fenômenos e interpretá-los de acordo com os significados atribuídos pelos participantes da 

pesquisa no contexto, tal como ocorre.  

  Para tanto, organizamos um protocolo de estudo com o intuito de não perdermos o 

foco do objeto de pesquisa, seus objetivos e problema, visto que o trabalho de campo deve ser 

realizado de forma detalhada e bem planejada (YIN, 2010). 
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Quadro 01 – Protocolo de estudo de caso 

PROTOCOLO DO ESTUDO DE CASO PARA A PESQUISA 

Procedimentos de 

trabalho 

Apresentação do projeto de pesquisa ao comitê de ética da UFG. 

Após o resultado do comitê de ética, apresentação do projeto e solicitação ao curso 

licenciatura em Educação do Campo da UFG - Câmpus Goiás, para realizar a pesquisa. 

Levantamento bibliográfico e documental sobre o tema. 

Questões 

orientadoras 

Quais são os saberes necessários para o exercício profissional de um(a) futuro(a) 

professor(a) de ciências da natureza (da educação básica) que atuará com sujeitos do e no 

campo? 

De que forma os(as) professores(as) formadores(as) trabalham os saberes docentes na 

formação inicial do curso de licenciatura em Educação do Campo?  

Fontes para coleta 

de dados 

Documentos Oficiais: LDB 9.394/96, Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas 

Escolas do Campo e Diretrizes complementares, Documentos da UFG (RGCG, Instrução 

Normativa 03/2016), Edital de Criação do Curso nº N.º 02/2012 – 

SESU/SETEC/SECADI/MEC, PPC da LEdoC, Diretrizes Curriculares Nacionais da 

Educação Básica (Resolução nº 04/2010/CEB/CNE), Decreto nº 7.352/2010 dispõe sobre 

a Política de Educação do Campo e o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária 

(Pronera), entre outros. 

Referenciais teóricos para a Educação do Campo com habilitação em ciências da natureza. 

Questionários para os(as) professores(as) formadores(as), os(as)estudantes e egressos(as) 

do curso pesquisado. 

Análise dos dados Apresentação, interpretação e análise dos dados coletados. 

Resultados 

esperados e 

contrapartida 

Elaboração e defesa da tese de doutorado no PPGECM. 

Publicação de artigos em revistas na área da Educação. 

Participação e Publicação de trabalhos em Encontros, Congressos da área da Educação, 

Educação do Campo e Ensino de Ciências da Natureza. 

Apresentação dos resultados à UFG, ao Câmpus Goiás e ao curso licenciatura em 

Educação do Campo. 

Fonte: Quadro elaborado pela autora (adaptado de YIN, 2010, p. 89), 2022. 

           

 Os procedimentos metodológicos desta pesquisa, em consonância com o protocolo 

apresentado no quadro 1, remetem a um levantamento bibliográfico, aplicação de questionários, 

análise documental e análise de discurso.  

 Nessa lógica, compreendemos que o levantamento bibliográfico é fundamental para 

todas as pesquisas científicas, devendo ser o primeiro passo dado pelo pesquisador, pois alerta 

sobre possíveis duplicações de trabalho e proporciona diferentes conhecimentos relacionados 

ao campo de interesse da pesquisa (MARCONI; LAKATOS, 2003). 

           Posteriormente à elaboração do protocolo de estudo e da aprovação do Comitê de Ética 

da universidade – Parecer nº: 3.724.327, iniciamos a pesquisa, por meio de um levantamento 

bibliográfico sobre o tema deste trabalho, incluindo as publicações dos últimos anos, os 



25 
 

 

documentos oficiais da educação, ensino de ciências da natureza, educação do campo e saberes 

docentes, com o propósito de entender como são determinadas as políticas públicas para a área.  

 As buscas por teses e dissertações já defendidas sobre a temática nos últimos dez anos 

foram realizadas no Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES, no idioma português, com os 

termos: “Saberes Docentes Educação do Campo”, “Educação do Campo Ciências da Natureza” 

e “Educação do Campo e Práxis”. Obtivemos os seguintes resultados: 02 teses e 05 dissertações, 

das quais fizemos leituras de cada resumo e selecionamos 03 dissertações e 02 teses para 

fazermos uma leitura completa e detalhada, por estarem mais relacionadas com o tema 

estudado.  

               No que se refere aos artigos e periódicos, as buscas foram realizadas no Portal de 

Periódicos da CAPES/MEC, onde encontramos 30 artigos e 15 periódicos que, após apreciação 

dos resumos, selecionamos 09 artigos e 03 periódicos para fazermos a leitura completa de cada 

trabalho, visto que convergiam com os objetivos desta pesquisa. Nosso acervo bibliográfico 

não se limitou às buscas realizadas nos portais da CAPES, pois, a partir de participações em 

grupos de estudos, eventos acadêmicos e conversas com professores(as) da área da educação, 

educação do campo e ensino de ciências da natureza, tivemos acesso a mais de 150 referências, 

variando entre livros, revistas eletrônicas, artigos e periódicos científicos, bem como teses, 

dissertações e monografias. Em todo o material, analisamos as palavras-chaves e os resumos, 

dentre os quais selecionamos alguns para uma leitura completa, pois atendiam aos interesses da 

pesquisa. Em algumas obras foram feitas apenas a leitura dos capítulos que consideramos 

relevantes para esta tese. 

  Em síntese, no movimento dos estudos teóricos, realizamos o levantamento, a leitura, 

a análise e o fichamento do material bibliográfico selecionado, o que proporcionou percepção 

e clareza da temática abordada. A partir de então, elaboramos os questionários (Apêndice 01).  

 Nossa proposta inicial era realizar a aplicação dos questionários no primeiro semestre 

de 2020, de forma presencial, para que houvesse uma conversa com os sujeitos 

participantes desta pesquisa, no entanto é de conhecimento de todos(as) que, justamente no 

período almejado, nos deparamos com a pandemia da Covid-19 (abordamos esse assunto no 

capítulo I, p. 40). Com isso, optamos por suspender a realização dos questionários até a situação 

se normalizar. Ficamos aguardando por um semestre, até compreendermos que a situação estava 

longe de findar. Mediante tal contexto, organizamos para realizar a coleta de dados por meio 

das ferramentas tecnológicas disponíveis no momento.  

 Assim, em setembro de 2020, entramos em contato com os sujeitos participantes da 

pesquisa. Para isso, solicitamos à coordenação do curso listas de e-mails e telefones dos(as) 
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estudantes, egressos(as) e professores(as), com o objetivo de fazermos um primeiro contato 

para nos apresentar àqueles(as) que ainda não nos conheciam, falar sobre a pesquisa e sobre a 

coleta de dados, bem como esclarecer possíveis dúvidas e reforçar a importância da participação 

nas respostas dos questionários. Em vista disso, os questionários foram estruturados no Google 

Forms (ferramenta digital proposta pelo google) e enviados aos participantes por e-mail e 

WhatsApp, com o link para acesso e preenchimento.  

 O questionário destinado aos estudantes e egressos da licenciatura em Educação do 

Campo (LEdoC) foi constituído por 22 questões, procurando identificar suas perspectivas em 

relação à LEdoC, visando contemplar as contribuições que a formação profissional pode gerar 

para suas vidas e as expectativas para seu futuro profissional e pessoal. Aos professores(as) 

formadores(as) do curso, o questionário foi composto por 15 questões. À coordenação da 

LEdoC, o questionário contemplou 16 questões. Em ambos os casos, o questionário visou 

identificar se os(as) docentes conhecem as necessidades formativas dos(as) estudantes, bem 

como evidenciar as ações realizadas pelo curso para contemplar as demandas de formação 

dos(as) futuros(as) professores(as) de ciências naturais da educação básica. 

 Os sujeitos participantes, inicialmente pretendidos, eram 43 estudantes, 

matriculados(as) do primeiro ao último período no curso da LEdoC no ano de 2020, e 48 

estudantes egressos(as). No entanto, ao aplicarmos os questionários, verificamos que esse 

quantitativo não foi alcançado, uma vez que alguns sujeitos não retornaram os questionários 

respondidos. Então, reforçamos o pedido de participação, o qual foi feito mais de uma vez e, 

em alguns casos, obtivemos retorno nos comunicando que não seria possível ou que não havia 

interesse em participar da pesquisa. Por essa razão, ao longo do processo de coleta de dados, 

tivemos a participação total de 35 sujeitos, entre estudantes ativos(as) e egressos(as). 

 Quanto aos professores(as), prevendo as possíveis dificuldades que iríamos encontrar 

para obter a participação, dado à excessiva carga de trabalho potencializada com as demandas 

das atividades remotas, foi lançado o convite a 12 docentes, dos quais obtivemos resposta de 

09, sendo 01 deles o coordenador do curso.  

 É importante mencionar que foi assegurado aos participantes o anonimato,  atendendo 

ao princípio ético da pesquisa. Desse modo, foi atribuído neste trabalho nome fictício a cada 

sujeito participante, bem como foi enviado a cada um deles o termo de esclarecimento e 

consentimento, sugeridos pelo comitê de ética. 

 Para exploração do Projeto Pedagógico de Curso (PPC) da LEdoC foi realizada a 

análise documental, no intuito de compreender quais são os saberes necessários para o exercício 

profissional de um(a) futuro(a) professor(a) de ciências da natureza que atuará com sujeitos do 
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e no campo, na educação básica. Essa análise nos proporcionou maior percepção e clareza da 

temática abordada, dado que a análise documental é tida como uma importante técnica de 

tratamento dos dados qualitativos, pois os documentos integram uma fonte segura de 

informações (LÜDKE; ANDRÉ, 1986). 

 Para a sistematização, a análise e a interpretação dos dados obtidos, utilizamos a 

técnica de análise textual discursiva na perspectiva de Moraes (2003), Moraes e Galiazzi 

(2006). Segundo os autores, a análise textual discursiva se fundamenta na escrita enquanto 

técnica mediadora da produção de significados, se deslocando do empírico para o conceito 

teórico, por meio de um trabalho de interpretação e de produção de argumentos.   

 Para realizar uma análise textual discursiva, Moraes (2003) propõe quatro etapas a 

serem seguidas: 

 

1. Desmontagem dos textos: também denominado de processo de 

unitarização, implica examinar os materiais em seus detalhes, fragmentando-

os no sentido de atingir unidades constituintes, enunciados referentes aos 

fenômenos estudados.  

2. Estabelecimento de relações: processo denominado de categorização, 

implicando construir relações entre as unidades de base, combinando-as e 

classificando-as no sentido de compreender como esses elementos unitários 

podem ser reunidos na formação de conjuntos mais complexos, as categorias.  

3. Captando o novo emergente: a intensa impregnação nos materiais da análise 

desencadeada pelos dois estágios anteriores possibilita a emergência de uma 

compreensão renovada do todo. O investimento na comunicação dessa nova 

compreensão, assim como de sua crítica e validação, constituem o último 

elemento do ciclo de análise proposto. O metatexto resultante desse processo 

representa um esforço em explicitar a compreensão que se apresenta como 

produto de uma nova combinação dos elementos construídos ao longo dos 

passos anteriores. O texto segue focalizando o ciclo como um todo, 

aproximando-o de sistemas complexos e auto-organizados.  

4. Um processo auto-organizado: o ciclo de análise descrito, ainda que 

composto de elementos racionalizados e em certa medida planejados, em seu 

todo constitui um processo auto-organizado do qual emergem novas 

compreensões. Os resultados finais, criativos e originais, não podem ser 

previstos. Mesmo assim, é essencial o esforço de preparação e impregnação 

para que a emergência do novo possa concretizar-se (MORAES, 2003, p. 

191). 

  

 Procuramos seguir as etapas propostas por Moraes (2003), de modo que, na primeira 

etapa, separamos as respostas dos questionários aplicados aos sujeitos participantes desta 

pesquisa em unidades de significado, com o intuito de realizarmos uma leitura cuidadosa e 

detalhada. Na segunda etapa, buscamos interligar os significados semelhantes presentes nas 

respostas a partir de uma categorização, com base nas perspectivas profissionais dos sujeitos 

participantes, nas necessidades formativas dos(as) acadêmicos(as) e nos saberes docentes 
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necessários aos futuros(as) professores(as) de ciências da natureza que atuarão com sujeitos do 

e no campo. Foi nesse momento que conseguimos definir as categorias de análise para esta tese, 

que são: Categoria A: Conhecimentos Científicos; Categoria B: Conhecimentos Pedagógicos; 

Categoria C: Contexto Sociocultural; e Categoria D: Práxis Educativa. Na terceira etapa, 

realizamos um intenso processo de interpretação e produção de argumentos.  

             Para isso, recorremos aos referenciais teóricos estudados, auxiliando na compreensão 

e captação da realidade expressa nas respostas. Na quarta etapa, organizamos as respostas de 

acordo com nosso olhar sob as compreensões e teorizações dos fenômenos estudados, 

resultando no texto que apresenta nossa análise e interpretação dos dados obtidos. A partir desse 

processo, foram emergindo novas ideias que contribuíram para a estruturação desta tese.  

 A composição da presente tese está organizada em,  além destas considerações iniciais, 

três capítulos e as considerações finais. O primeiro capítulo “A Formação de Professores(as) e 

a licenciatura em Educação do Campo” aborda a formação de professores(as) e a licenciatura 

em Educação do Campo. É constituído por tópicos que discutem o contexto histórico dos cursos 

de formação de professores(as) no Brasil, bem como as licenciaturas em Educação do Campo, 

as contribuições dos movimentos sociais para esses cursos e a formação de professores(as) para 

o ensino de ciências da natureza. 

 O segundo capítulo “Os Saberes Docentes e a Formação de Professores(as) no 

contexto da Práxis” discute em seus tópicos a formação de professores(as) e os saberes docentes 

na perspectiva da práxis, bem como argumenta sobre os saberes populares no contexto do 

ensino de ciências da natureza para os sujeitos do e no campo.  

 Já o terceiro capítulo “Dialogando com os Dados da Pesquisa e Compreendendo a 

Realidade Investigada” traz a apresentação, a análise e a interpretação dos dados obtidos a partir 

do estudo de caso realizado. Neste capítulo, os sujeitos participantes da investigação são 

caracterizados, assim como são apresentados os olhares dos participantes e da pesquisadora 

sobre a formação profissional dos(as) estudantes de licenciatura em Educação do Campo da 

UFG/Câmpus Goiás, com vistas à apropriação de saberes docentes para atuar como 

professores(as) de ciências da natureza na educação básica com sujeitos do e no campo. 

 Na sequência dos capítulos, apresentamos as considerações finais, as referências, os 

apêndices e os anexos. Nas considerações finais são sinalizadas as contribuições da pesquisa 

realizada, tendo em vista a problemática apresentada e o objetivo proposto. Nas referências está 

listada a bibliografia utilizada para a construção desta tese. Nos apêndices, são apresentados os 

questionários aplicados aos participantes da pesquisa. Por fim, como anexo, consta a matriz 

curricular da licenciatura em Educação do Campo da UFG/Câmpus Goiás. 
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CAPÍTULO I – A FORMAÇÃO DE PROFESSORES(AS) E A LICENCIATURA EM 

EDUCAÇÃO DO CAMPO 

 

 Neste capítulo discutimos o contexto histórico da formação de professores(as) em 

nosso país, a importância dos movimentos sociais para a educação do campo, o surgimento dos 

cursos de licenciaturas em Educação do Campo no Brasil e a formação docente para o ensino 

de ciências da natureza. Essa discussão fundamenta-se em estudos e pesquisas acessados por 

meio de levantamento bibliográfico em livros, teses, dissertações, artigos científicos e 

documentos oficiais.   

 

1.1 O Contexto Histórico dos Cursos de Formação de Professores(as) no Brasil 

  

 Partimos do pressuposto de que é por meio da historicidade que compreendemos o 

contexto no qual nos encontramos. Para tanto, procuramos entender o contexto histórico da 

formação de professores(as) em nosso país, utilizando tanto um levantamento bibliográfico na 

área da educação quanto documentos oficiais.  

 A primeira organização de ensino voltada à formação docente aconteceu no Seminário 

dos Mestres, criado por São João Batista de La Salle em 1684, em Reims, na França, e, somente 

no século XIX, após a Revolução Francesa, o tema passou a ser discutido mundialmente. A 

partir daí, iniciou-se pela Europa um processo de criação de Escolas Normais4 com o objetivo 

de preparar os(as) professores(as). Já no Brasil, a demanda pela formação docente surgiu de 

forma clara após a Independência, em 1822, mediante a organização da instrução popular 

(SAVIANI, 2009). 

 Para Saviani (2009), a história da formação de professores(as) em nosso país pode ser 

caracterizada em seis momentos. O autor intitula o primeiro momento de: Ensaios intermitentes 

de formação de professores (1827-1890) - regulamento da Lei das Escolas de Primeiras Letras, 

e predominância do modelo das Escolas Normais; que acontece no decurso do período colonial, 

a começar pelos colégios jesuítas, perpassando pelas aulas régias instauradas pelas reformas 

pombalinas até os cursos superiores propostos a partir da vinda de D. João VI, em 1808. Saviani 

(2009) destaca que neste período não houve preocupação notória com a questão da formação 

                                                           
4 A Escola Normal remete ao local que ofertava o Curso Normal, que visava a formação em segundo grau de 

professores(as) habilitados(as) a lecionar no ensino elementar. Essa instituição surgiu na França, no século XIX 

(VILLELA, 2008). 

 



31 
 

 

docente, essa preocupação se manifestou pela primeira vez por meio da Lei das Escolas de 

Primeiras Letras5, promulgada em 15 de outubro de 1827.  

 A partir da necessidade de padronizar o ensino primário, o Brasil propôs uma nova 

estruturação em todo seu sistema de ensino, pois os líderes governistas viram-se diante do 

problema de formar professores(as) para trabalhar nas escolas. Assim, a solução encontrada no 

momento foi a criação de Escolas Normais de nível médio, para formar professores(as) 

primários(as), passando ao nível superior a incumbência de formar os(as) professores(as) 

secundários(as). O artigo 4ª da Lei das Escolas de Primeiras Letras estabelecia que os(as) 

professores(as) deveriam ser instruídos(as) nas capitais de cada província. Posteriormente à 

promulgação do Ato Adicional de 1834, foram criadas as Escolas Normais, no intuito de cuidar 

da formação docente no país, as quais procuravam seguir os modelos dos países europeus 

(SAVIANI, 2009). 

 A primeira Escola Normal do Brasil foi implementada na Província do Rio de Janeiro, 

em Niterói, em 1835. Em seguida, outras províncias acataram esse modelo de ensino, como: 

“Bahia, 1836; Mato Grosso, 1842; São Paulo, 1846; Piauí, 1864; Rio Grande do Sul, 1869; 

Paraná e Sergipe, 1870; Espírito Santo e Rio Grande do Norte, 1873; Paraíba, 1879; Rio de 

Janeiro (DF) e Santa Catarina, 1880; Goiás, 1884; Ceará, 1885; Maranhão, 1890” (SAVIANI, 

2009, p. 144).  

 As Escolas Normais tiveram duração irregular, sendo fechadas e reabertas 

frequentemente. Na época, o presidente da Província do Rio de Janeiro, Couto Ferraz, 

considerava essas escolas muito onerosas e ineficientes, visto que era muito pequeno o número 

de formados. Desse modo, ao exercer o cargo de ministro do Império, Couto Ferraz fechou a 

Escola Normal de Niterói, em 1849, e em seu lugar adotou o regime de professores(as) 

adjuntos(as), implementado por meio do Regulamento de 1854. Assim, os(as) professores(as) 

adjuntos(as) trabalhavam nas escolas como ajudantes dos(as) professores(as) regentes de classe, 

aprimorando-se nas matérias e nas práticas de ensino. No entanto, os cursos normais 

continuaram a ser instalados pelo país e a escola de Niterói foi reaberta em 1859. Segundo 

Saviani (2009), a trajetória normalista de formação de professores(as) permaneceu ao longo do 

século XIX. 

                                                           
5  A lei das Escolas de Primeiras Letras de 1827 pode ser apreciada na íntegra por meio da Coleção de Leis do 

Império do Brasil - 1827, Página 71, v. 1 pt. I (Publicação Original) - disponibilizada no site: 

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei_sn/1824-1899/lei-38398-15-outubro-1827-566692-publicacaooriginal-

90222-pl.html. 

 

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei_sn/1824-1899/lei-38398-15-outubro-1827-566692-publicacaooriginal-90222-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei_sn/1824-1899/lei-38398-15-outubro-1827-566692-publicacaooriginal-90222-pl.html
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 O currículo dessas escolas era formado pelas mesmas matérias ministradas nas Escolas 

de Primeiras Letras. O que se recomendava era que os(as) professores(as) tivessem domínio 

dos conteúdos que iriam ministrar aos estudantes, deixando de lado os conhecimentos 

pedagógico-didáticos (SAVIANI, 2009). Desse modo, o currículo formativo proposto para 

os(as) profissionais da escola secundária era centrado nos conteúdos culturais-cognitivos, não 

havendo preocupação com os conhecimentos pedagógico-didáticos, uma vez que os conteúdos 

eram tidos como formativos em si mesmos, não deixando espaço as presunções pedagógicas 

(SAVIANI, 2009).  

 Todavia, com o passar do tempo, os políticos que tratavam da educação no país 

entenderam que os conhecimentos pedagógico-didáticos eram necessários ao trabalho docente. 

Com isso, foram criadas duas referências de formação de professores(as) já utilizadas na 

Europa: o modelo dos conteúdos culturais-cognitivos e o modelo de preparação pedagógico-

didática6. O primeiro modelo era voltado ao domínio específico dos conteúdos da área de 

conhecimento, correspondente à matéria que o(a) professor(a) iria ministrar, e o segundo 

modelo estava voltado para a cultura geral e a formação específica na área de conhecimento 

pedagógico (SAVIANI, 2009). 

  Já no século XX, o modelo pedagógico-didático conquistou espaços no nível de 

organização dos currículos formativos por todo país. Esse modelo tornou-se um componente 

obrigatório na formação dos(as) professores(as) secundários. Sua obrigatoriedade legal gerou 

um formalismo que mudou o sentido real dos componentes formativos das licenciaturas, e os 

cursos passaram a ser ofertados pelos departamentos de Pedagogia das faculdades de Filosofia, 

Ciências e Letras (SAVIANI, 2009). 

 O segundo momento da história da formação docente em nosso país é conhecido como 

Estabelecimento e expansão do padrão das Escolas Normais (1890-1932) - reforma paulista da 

Escola Normal e agregação à escola-modelo; período marcado pela reforma da instrução 

pública do estado de São Paulo, que estabeleceu o padrão de organização e funcionamento das 

Escolas Normais. A reforma foi definida pela melhora dos conteúdos curriculares e pelo 

destaque nas atividades práticas de ensino. A Escola Normal da capital se expandiu para as 

principais cidades do interior do estado e se fez modelo para outros estados do país, que 

                                                           
6 O modelo pedagógico-didático ficou conhecido como esquema 3+1, e foi regulamentado pelo Decreto-Lei 

n.1190, de 04 de abril de 1939. Este decreto estabelecia que as instituições de ensino superior oferecessem cursos 

ordinários (com duração de três anos) no qual concediam o diploma de bacharel; e aos bacharéis que concluíssem 

o curso de Didática (com duração de um ano), concedia-se o “diploma de licenciado no grupo de disciplinas que 

formassem o curso de bacharelado” (BRASIL, 1939, p. 11). 
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enviavam os(as) professores(as) para estudar e estagiar em São Paulo. Logo, o modelo da 

Escola Normal se firmou e expandiu por todo o Brasil (SAVIANI, 2009). 

 O terceiro momento é intitulado Organização dos Institutos de Educação (1932- 1939) 

- reformas de Anísio Teixeira no Distrito Federal, em 1932, e de Fernando de Azevedo em São 

Paulo, em 1933. Embora o padrão da Escola Normal tenha se estabelecido a partir da reforma 

paulista, após a primeira década republicana, não houve avanços significativos em relação à 

formação docente, uma vez que o padrão dominante centrado na preocupação com o domínio 

dos conteúdos a serem transmitidos prevaleceu (SAVIANI, 2009).  

 Dessa maneira, com a chegada dos institutos de educação, uma nova fase se abriu. 

Nessa conjuntura, as duas principais iniciativas foram o Instituto de Educação do Distrito 

Federal, criado por Anísio Teixeira em 1932, o qual era dirigido por Lourenço Filho; e o 

Instituto de Educação de São Paulo, implementado em 1933 por Fernando de Azevedo. Ambos 

sob influência do ideário da Escola Nova7. Com a reforma instituída pelo decreto n. 3.810, de 

19 de março de 1932, Anísio Teixeira propôs acabar com as Escolas Normais, convertendo-as 

em Escola de Professores(as). A partir dessa influência, o Instituto de Educação de São Paulo 

seguiu seus trabalhos sob a direção de Fernando de Azevedo, de forma similar à criação da 

Escola de Professores (SAVIANI, 2009). 

 O quarto momento da história da formação docente no Brasil ficou conhecido como 

Organização e implantação dos Cursos de Pedagogia e de Licenciatura e consolidação do 

modelo das Escolas Normais (1939-1971); e foi caracterizado pela estruturação de cursos de 

formação de professores(as) para as escolas secundárias, a partir do decreto-lei n. l.190, de 4 de 

abril de 1939. A Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil passou a ter a 

administração permanente do ensino, tornando-se, portanto, referência para as demais escolas 

de nível superior. O modelo resultante do decreto-lei n. 1.190 expandiu para todo país, 

instituindo o modelo conhecido como esquema 3+1, eleito na organização dos cursos de 

licenciatura e de Pedagogia. Os primeiros cursos formavam professores(as) para ministrar as 

diversas matérias que constituíam os currículos das escolas secundárias; os segundos, 

formavam professores(as) para atuarem nas Escolas Normais. Em ambos os casos, prevalecia 

o mesmo esquema: três anos para o estudo das disciplinas específicas e um ano para a formação 

didática. A mesma orientação (esquema 3+1) continuou, no que concerne ao ensino Normal, 

                                                           
7 A Escola Nova é um movimento que busca a renovação do ensino tradicional, proposto por educadores europeus 

e norte-americanos, no fim do século XIX. É possível encontrar mais detalhes e informações sobre a Escola Nova 

em: ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. História da educação e da pedagogia: geral e Brasil. 3. ed. São Paulo: 

Moderna, 2006.  
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com a aprovação em esfera nacional do decreto-lei n. 8.530, de 2 de janeiro de 1946, conhecido 

como Lei Orgânica do Ensino Normal (SAVIANI, 2009). 

 O Curso Normal foi dividido em dois ciclos, sendo que o primeiro tinha como objetivo 

formar regentes do ensino primário, funcionando em Escolas Normais regionais, 

correspondendo ao ginasial do curso secundário, com duração de quatro anos. Já o segundo 

ciclo visava formar professores(as) do ensino primário, jardim de infância e escola primária, 

além de ofertar cursos de especialização de professores(as) primários para as áreas de educação 

especial, ensino supletivo, desenho e artes aplicadas, música e canto. Ademais, visava ofertar 

cursos de administradores(as) escolares, para a formação de diretores(as), orientadores(as) e 

inspetores(as) escolares, em Escolas Normais e nos Institutos de Educação, correspondendo ao 

ciclo colegial do curso secundário, com duração de três anos (SAVIANI, 2009).  

 O quinto momento é denominado Substituição da Escola Normal pela Habilitação 

Específica de Magistério (1971-1996); e foi marcado pelo Golpe Militar. A partir de 1964, a 

área educacional passou por mudanças na legislação do ensino, sendo, uma delas,  por meio da 

lei n. 5.692/71 (BRASIL, 1971), que alterou os ensinos primário e médio, passando sua 

denominação para primeiro e segundo grau, e as Escolas Normais foram extinguidas, dando 

lugar à habilitação específica de 2º grau para o exercício do magistério de 1º grau (SAVIANI, 

2009).  

 Com a nova lei, a formação de professores(as) para o antigo ensino primário foi 

limitada a uma habilitação de 2º grau, chegando a um quadro precário e preocupante por parte 

dos(as) professores(as). A formação ofertada em nível superior era de responsabilidade dos 

cursos de licenciaturas, e o curso de Pedagogia era responsável por formar os especialistas em 

Educação, contemplando os(as) diretores(as) de escola, orientadores(as) educacionais, 

supervisores(as) escolares e inspetores(as) de ensino, bem como formar professores(as) com 

Habilitação Específica de Magistério (HEM) (SAVIANI, 2009). 

 Por meio do Parecer n. 349/72 (BRASIL, 1972), aprovado em 6 de abril de 1972, a 

habilitação específica do magistério foi estruturada em duas modalidades básicas: uma com a 

duração de três anos (2.200 horas), que habilitava a lecionar de 1ª a 4ª série; e outra com a 

duração de quatro anos (2.900 horas), que certificava para o magistério de 5ª a 6ª série do 1º 

grau. O currículo mínimo exigido contemplava um núcleo comum obrigatório em todo o 

território nacional para os ensinos de 1º e 2º graus, designado a assegurar a formação geral; e 

havia também uma parte diversificada, tendo em vista a formação especial (SAVIANI, 2009). 

 Simultaneamente a essa disposição legal, instituiu-se no país, a partir de 1980, um 

grande movimento pela reformulação dos cursos de Pedagogia e demais licenciaturas. Grande 
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parte das instituições de ensino optou por atribuir aos cursos de Pedagogia a formação de 

professores(as) para a educação infantil e para os anos iniciais do ensino de 1º grau - atual 

ensino fundamental (SAVIANI, 2009). 

 O sexto momento corresponde à LDB 9.394/96 - criação dos Institutos Superiores de 

Educação, Escolas Normais Superiores e o novo perfil do Curso de Pedagogia (1996-2006). 

Com o fim do Regime Militar, a questão da formação de professores(as) foi abarcada pela LDB 

9.394, de 20 de dezembro de 1996. De acordo com Saviani (2009), a nova lei não correspondeu 

às expectativas da população, uma vez que orientou para uma política educacional inclinada a 

realizar um nivelamento por baixo, no qual os institutos superiores de educação surgiram como 

instituições de nível superior de segunda categoria, ofertando cursos de curta duração, com uma 

formação mais rápida e mais barata.  

 Conforme Santos e Souza (2019, p. 09), 

 

Em curto espaço de tempo, o que se observou foi o aumento exorbitante de 

inúmeras instituições privadas que, na maioria dos casos, não eram 

reconhecidas por oferecer cursos de licenciatura em sua estrutura. Após a Lei, 

transformaram-se em instituições que se responsabilizaram por formar 

professores da educação básica brasileira em grande número. Nessas 

instituições privadas, que podem ser chamadas de“universidades-empresa”, 

é perceptível a enorme dificuldade que possuem em formar profissionais da 

educação qualificados para que possam trabalhar nas mais diversas áreas do 

conhecimento escolar, em especial, nas áreas de ciências da natureza 

(biologia, física e química), visto que nessas universidades-empresa o que se 

gasta para manter um curso é o que vai definir se esta área do curso será 

privilegiada em relação às demais áreas. 

  

 Com base na citação é possível afirmar que a LDB 9.394/96 impulsionou o aumento 

da oferta de cursos de licenciaturas no país, bem como o número de professores(as) 

licenciados(as), no entanto estes números não vieram acompanhados de uma formação de 

qualidade socialmente referenciada, pois muitas instituições de ensino foram criadas no setor 

privado com o objetivo de apenas obter lucros financeiros.  

 Após seis anos de implementação da referida LDB/96, foram instituídas as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior 

para os cursos de licenciaturas, de graduação plena, por meio da Resolução CNE/CP nº 1, de 

18 de fevereiro de 2002, com o intuito de estabelecer um conjunto de princípios, fundamentos 

e procedimentos a serem observados na organização institucional e curricular de cada 

estabelecimento de ensino (BRASIL, 2002a).  
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 Em 2006, foi criada a Lei nª 11.273, de 6 de fevereiro de 2006, que autorizava a 

concessão de bolsas de estudo e de pesquisa a participantes de programas de formação inicial e 

continuada de professores(as) para a educação básica. No mesmo ano foram instituídas novas 

Diretrizes Curriculares para os cursos de graduação em licenciatura em Pedagogia, por meio da 

Resolução CNE/CP nº 1, de 15 de maio de 2006 (BRASIL, 2006). Em seguida, 2007, foram 

modificadas as competências e a estrutura organizacional da Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior - CAPES8, por meio da Lei nº 11.502/2007. A partir dessa lei, a 

CAPES, passou a contribuir com a formação de professores(as) para a educação básica 

(BRASIL, 2007). 

 Dois anos depois, em 2009, foi criado o Decreto nº 6.755/2009, que deu origem à 

Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica, com foco 

na atuação da CAPES, em relação ao fomento a programas de formação inicial e continuada de 

professores(as). Em 2010, foi proposto o Decreto nº 7.219/2010, que dispõe sobre o Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID9, com o objetivo de antecipar o vínculo 

entre os(as) futuros(as) professores(as) e as instituições de ensino da educação básica da rede 

pública. No mesmo ano, foi sancionado o Decreto nº 7.352, que dispõe sobre o Programa 

Nacional de Educação na Reforma Agrária - PRONERA, e a política de educação do campo, 

destinada à qualificação da oferta de educação básica e superior aos sujeitos do campo 

(BRASIL, 2010b). 

 Em novembro de 2011, foi aprovado o Parecer CNE/CP nº 8/2011, que modificou a 

proposta de alteração do art. 1º da Resolução CNE/CP nº 1/2009, que estabeleceu as Diretrizes 

Operacionais para a implantação do Programa Emergencial de Segunda Licenciatura para 

Professores em exercício na educação básica pública (BRASIL, 2011). No ano seguinte, o 

Ministério da Educação, por meio do Conselho Nacional de Educação, publicou a Resolução 

CNE/CP nº 8/2012, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar 

Quilombola na Educação Básica (BRASIL, 2012c). Em 2013, foi estabelecida a Lei nº 

12.796/2013, que alterou a Lei nº 9.394/1996, que determinava as Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional para dispor sobre a formação de professores(as) no país. Segundo o Art. 62, 

                                                           
8 A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) é uma fundação ligada ao Ministério 

da Educação, que trabalha na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em 

todos os estados do país. Foi criada em 1951, no governo de Getúlio Vargas e, em 2007, passou a contribuir com 

a formação de professores(as) para a educação básica, por meio da Lei 11.502 (BRASIL, 2007). 
9 O PIBID, é um programa do governo federal que oferece bolsas de iniciação à docência aos estudantes de cursos 

de licenciaturas presenciais que se dediquem ao estágio nas escolas públicas. O programa procura realizar uma 

articulação entre a educação superior, a escola e os sistemas estaduais e municipais de ensino (BRASIL, 2010a). 
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da LDB, a formação docente para atuar na educação básica deve acontecer em nível superior, 

em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de 

educação (BRASIL, 2013b). 

 A lei ainda define que a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios devem 

oferecer mecanismos facilitadores de acesso aos cursos de formação de professores(as) em nível 

superior, incentivando a permanência dos(as) estudantes nesses cursos, por meio do PIBID - 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. A lei também destaca que a formação 

de professores(as) deve acontecer mediante cursos de conteúdo técnico-pedagógico, em nível 

médio ou superior, incluindo habilitações tecnológicas. Desse modo, a formação continuada 

acontece em instituições de educação básica e superior, por meio de cursos de educação 

profissional, cursos superiores de graduação plena ou tecnológicos e de pós-graduação 

(BRASIL, 2013a). 

 Em 2014, foi aprovado o Parecer CNE/CP nº 6/2014, que contemplou as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação de Professores(as) Indígenas. No ano seguinte, foram 

instituídas novas diretrizes para a formação de professores(as) indígenas em cursos de educação 

superior e ensino médio, por meio da Resolução CNE/CP nº 1/2015. No mesmo período foram 

estabelecidas novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada 

dos Profissionais do Magistério da Educação Básica, pelo Parecer CNE/CP nº 2/2015; e ainda, 

foi criada a Resolução CNE/CP nº 2/2015, que definiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica 

para graduados(as) e cursos de segunda licenciatura) e para formação continuada (BRASIL, 

2015).  

 A Resolução CNE/CP nº 2 de 1º de julho de 2015 apresentou novas diretrizes para as 

licenciaturas, as quais eram bem vistas pela maioria dos(as) profissionais da educação, pois 

permitiam que os cursos se reorganizassem e melhorassem suas matrizes curriculares com 

vistas a uma formação mais ampla e crítica. Tal resolução deveria ter sido implementada até o 

ano de 2017, porém o MEC solicitou seu adiamento, uma vez que a Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC)10 ainda não estava em vigência (BRASIL, 2015). Em 2016, o governo 

lançou a Medida Provisória (MP) nº 746/2016, que posteriormente foi aprovada como Lei nº 

13.415/2017 (BRASIL, 2017), na qual propôs mudanças na LDB/96. Essas mudanças estão 

                                                           
10 A Base Nacional Comum Curricular é um documento, obrigatório por lei, que estabelece os conhecimentos 

básicos que todos os(as) estudantes brasileiros devem aprender a cada ano, independentemente da região onde 

moram. O documento sinaliza os conteúdos curriculares que as redes públicas e particulares de ensino do país 

deverão trabalhar (BRASIL, 2018). 

 



38 
 

 

voltadas principalmente para a alteração do currículo da educação básica, que exclui a 

obrigatoriedade das disciplinas Arte, Educação Física, Filosofia e Sociologia (CUNHA, 2017).  

 Para Cunha (2017), Santos e Souza (2019, p. 12), a Medida Provisória proposta em 

2016, “não se encontra exatamente no Ensino Médio, mas no Ensino Superior”.  Segundo os 

autores, a Medida veio para conter a “baixa demanda de Ensino Superior complementada com 

a redução do financiamento estudantil mediante o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES)11, 

em volume de recursos/vagas e transferência para as instituições privadas dos encargos 

financeiros até então assumidos pelo governo” (CUNHA, 2017, p. 383).  

 Nesse contexto, em 2017, o MEC propôs uma nova política de formação de 

professores(as), que ganhou força em 2018, com a Base Nacional Comum para a Formação 

Inicial de Professores da Educação Básica - BNC-Formação. Tal política de formação  designou 

que a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), lançasse “os 

editais nº 06/2018 e nº 07/2018 para apresentação de propostas para o Programa Residência 

Pedagógica (PRP) e propostas de modernizar o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

à Docência (PIBID) já existente” (SANTOS; SOUZA, 2019, p. 12). Porém, as organizações de 

pesquisas em educação do país, em destaque a ANPEd (Associação Nacional de Pós-Graduação 

e Pesquisa em Educação)12, se posicionaram de forma contrária, dado que: 

 

[..] os programas indicam uma entrada mais pontual dos estudantes nas 

escolas, reafirmando ainda mais a relação de hierarquia e exclusão entre a 

teoria e prática, assim como universidade e escola, não estimulando a 

democracia e a solidariedade que são de fundamental importância na formação 

e na prática dos futuros professores. 

[...] a dimensão prática da aprendizagem na formação dos professores foi 

enfatizada, no edital do PRP, isoladamente da responsabilidade de prover aos 

professores um momento de análise e ampliação de conscientização sobre sua 

própria prática, o que acaba por descaracterizar assim a própria ideia do que 

deve ser uma residência pedagógica, retomando, portanto, o antigo modelo de 

observação, participação e regência em sala de aula, não levando em 

consideração o imenso campo de debate sobre formação dos professores, pois 

silencia uma formação que privilegie a reflexividade (ANPEd et al., 2018).   

 

                                                           
11 O Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) é um programa do Ministério da Educação (MEC), que oferece 

aos estudantes de baixa renda do ensino superior um financiamento (com juros abaixo da média do mercado) para 

custear seus estudos em instituições privadas no país (BRASIL, 2022b). É possível encontrar mais informações 

sobre o financiamento no site do MEC: www.sisfiesportal.mec.gov.br  
12 A ANPEd – Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação é uma organização sem fins 

lucrativos, que tem como objetivo colaborar com o avanço da ciência, da liberdade e da justiça social. Esta 

associação reúne programas de pós-graduação stricto sensu em educação, professores(as) e estudantes ligados a 

estes programas, bem como outros pesquisadores da área (ANPEd, 2022). Para mais informações, acesse: 

anped.org.br 
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 Diante deste contexto, concordamos com os autores e com a ANPEd, e nos 

posicionamos contrárias a estas propostas e à BNC-Formação, uma vez que, a nosso ver, estas 

remetem a um retrocesso no contexto da formação docente, pois interferem na autonomia das 

universidades, reduzindo os conteúdos teóricos dos currículos dos cursos, colaborando, assim, 

com uma formação técnico-prática, voltada apenas a atender a demanda do mercado, sem se 

preocupar com uma formação crítica e holística.   

 É importante ressaltar que a formação de professores(as), a partir da Medida Provisória 

nº 746/2016 e da BNCC, dá destaque “a possibilidade de se atribuir o exercício da docência 

para pessoas com notório saber, ou seja, os(as) novos(as) professores(as) não necessitam de 

uma formação científica e pedagógica para atuarem na educação, conforme o novo dispositivo 

da lei” (SANTOS; SOUZA, 2019, p. 11). O(a) profissional com título de notório saber não 

possui uma formação formal, apenas tem um nível de conhecimento considerado 

correspondente ou suficiente a determinada área. Então, apoiadas em Cunha (2017), 

consideramos que somente o título de notório saber não é suficiente ao profissional da 

educação, pois este necessita de uma formação consistente, pautada na relação teoria-prática e 

subsidiada por diversos conhecimentos e saberes, dentre eles os científicos e pedagógicos. 

 No ano de 2019, o governo federal propôs uma nova Resolução, a CNE/CP nº 2/2019, 

que revogou a resolução anterior (Resolução CNE/CP nº 2 de 1º de julho de 2015) e estabeleceu 

novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial de professores(as) para a 

educação básica, na qual os cursos de licenciaturas deverão manter o mínimo 3.200 horas, 

porém um quarto de suas horas deverão estar voltadas para a prática pedagógica. O documento 

estabelece, ainda, que a prática deve estar presente em todos os momentos formativos do futuro 

professor (tendo como foco a BNCC), e deve ser acompanhada por um(a) professor(a) da 

instituição formadora e por um professor(a) experiente da escola onde o(a) estudante 

desenvolve a prática (BRASIL, 2019).  

 Para Saviani (2009), ao longo dos anos a formação de professores(as) em nosso país 

passou a ter como foco principal a prática, tal observação pode ser constada até nos dias de 

hoje, a partir das diretrizes propostas na Resolução atual. Ainda segundo o autor, mesmo com 

tantas leis, resoluções e pareceres, a formação docente continua com características precárias. 

Nos últimos dois séculos, as várias mudanças propostas no processo de formação apontam para 

um quadro de inconstâncias, que não consegue suprir as necessidades formativas dos(as) 

futuros(as) profissionais da educação.  

 O ano de 2020 foi um ano atípico para a educação mundial. No segundo semestre de 

2019, surgiram os primeiros casos da covid-19, proveniente do SARS-CoV-2, um vírus que se 
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originou em Wuhan, na China e foi denominado como novo Coronavírus. No início de 2020, a 

covid-19 atingiu todos os continentes do Planeta Terra, constituindo-se em uma pandemia 

mundial, conforme decretou a Organização Mundial de Saúde – OMS. Houve um grande 

choque na vida das pessoas, acarretando mudanças drásticas em todos os setores, inclusive no 

setor educacional. Milhões de estudantes de todos os níveis de ensino tiveram suas atividades 

educativas presenciais interrompidas no mundo todo, pois o protocolo estabelecido pela OMS 

recomendava o isolamento social e o distanciamento físico. Mediante a interrupção das aulas 

presenciais, o Ministério da Educação (MEC) publicou a Portaria n. 343/2020, que dispõe sobre 

a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais enquanto durasse a situação de 

pandemia do novo Coronavírus - COVID-19. Neste contexto emergencial, como a solução para 

a contenção da pandemia ainda não estava prevista, muitas instituições de ensino optaram pelo 

Ensino Remoto Emergencial13, no qual as aulas ocorrem a distância, com auxílio de tecnologias 

digitais.  

 Entretanto, com a chegada da vacina no Brasil, em janeiro de 2021, muitas instituições 

de ensino (de todos os níveis) retomaram suas atividades no modo presencial no segundo 

semestre do mesmo ano. O retorno às aulas presenciais visou o atendimento ao disposto na 

portaria MEC n. 1.038, de 07 de dezembro de 2020 e Portaria Interministerial nº 5, de 4 de 

agosto de 2021, que define o retorno presencial das atividades de ensino e aprendizagem 

(BRASIL, 2021a).  

 De acordo com dados do governo federal, cerca de 75% do público-alvo da população 

brasileira está vacinada, e isso possibilita o retorno das atividades presenciais (BRASIL, 

2021b). No entanto, a Universidade Federal de Goiás (UFG), usando da prerrogativa da 

autonomia universitária, não acatou a orientação do governo, pois, segundo o reitor da 

instituição na época, a volta das atividades presenciais dependia do decréscimo no número de 

pessoas contaminadas e de taxa de ocupação hospitalar mais baixa, bem como das condições 

gerais epidemiológicas (UFG, 2021). Desse modo, o retorno às aulas presenciais na UFG 

aconteceu no primeiro semestre de 2022. 

 Mesmo com o retorno das aulas presenciais, o ensino remoto permaneceu em algumas 

instituições, funcionando de modo híbrido14, junto com o ensino presencial. Embora a 

                                                           
13 Ensino Remoto Emergencial são estratégias didáticas e pedagógicas propostas para reduzir os impactos do 

isolamento social sobre a aprendizagem, no período de pandemia da covid-19. O formato remoto garante o 

isolamento social, procurando manter o processo de ensino-aprendizagem entre estudantes e professores (DUTRA, 

2020). 
14 Segundo Rocha (2020), o modo híbrido é a intercalação ou combinação entre o modo presencial e on-line nas 

atividades de ensino. 
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modalidade de ensino remoto tenha sido uma saída para a continuidade das aulas no momento 

de pandemia, esta não conseguiu evitar questões de exclusão e escancarou a desigualdade social 

no país. Segundo Magalhães e Moura (2020, p. 54), dificuldades de acesso à internet ou a 

equipamentos de informática, bem como as condições subjetivas à pandemia, “[...] associadas 

ao adoecimento, morte, luto, ansiedades, angústias, inadequação ao isolamento social, medo do 

adoecimento, do contágio [...]”, atrapalharam o desempenho das aulas e colaboraram com o 

aumento das desigualdades sociais, acarretando a exclusão do direito à educação de milhares 

de estudantes brasileiros. Os fatores mencionados também perpassaram pela vida dos(as) 

docentes, que ainda precisaram lidar com exaustivas horas de trabalho realizadas em home 

office.  

 Ancoradas nas discussões empreendidas, no próximo tópico, voltaremos o olhar para 

as contribuições dos movimentos sociais em relação à consolidação de políticas públicas 

destinadas à formação de professores(as) para atuar com sujeitos do e no campo.    

 

1.2 As Contribuições dos Movimentos Sociais para a Educação do Campo 

  

 Ao longo dos anos, os sujeitos do campo, por meio dos movimentos sociais, vêm 

lutando contra a propagação do capitalismo no campo. Ressaltamos que os movimentos sociais 

são constituídos por pessoas que compartilham de uma mesma ideia a respeito de uma causa e 

se juntam para reivindicar seus direitos em relação a ela (ALAIN, 1992). A respeito dos 

movimentos que contribuem para o processo de reafirmação do campesinato enquanto classe, 

é possível destacar: Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST)15, Movimento de 

Libertação dos Sem Terra (MLST), Movimento de Luta pela Terra (MLT), Movimento Terra 

Trabalho e Liberdade (MTL), Terra Livre, Comissão Pastoral da Terra (CPT), dentre outros 

(MOURA, 2021). Compreendemos, conforme Costa e Carvalho (2012, p. 115), que:  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 O movimento dos trabalhadores rurais sem-terra (MST) foi criado na década de 1980, sob influência marxista. 

O MST é um movimento militante político e social brasileiro, que luta pela redistribuição de terras improdutivas, 

surgindo em objeção ao modelo de reforma agrária imposto pelo regime militar, nos anos de 1970, que optava pela 

colonização de terras devolutas em regiões remotas (ALAIN, 1992).  
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Campesinato é o conjunto de famílias camponesas existentes em um território, 

isto é, no contexto de relações sociais que se expressam em regras de uso 

(instituições) das disponibilidades naturais (biomas e ecossistemas) e culturais 

(capacidades difusas internalizadas nas pessoas e aparatos infraestruturais 

tangíveis e intangíveis) de um dado espaço geográfico politicamente 

delimitado. As famílias camponesas são aquelas que, tendo acesso à terra e 

aos recursos naturais que ela suporta, resolvem seus problemas reprodutivos 

– suas necessidades imediatas de consumo e o encaminhamento de projetos 

que permitam cumprir adequadamente um ciclo de vida da família – mediante 

a produção rural, desenvolvida de tal maneira que não se diferencia o universo 

dos que decidem sobre a alocação do trabalho dos que se apropriam do 

resultado dessa alocação.  
 

 Nessa lógica, destacamos que o campesinato é (re)conhecido por sua organização 

pautada na mão de obra familiar, que se faz presente na contradição das forças sociais e 

econômicas do mundo atual. Ele se estrutura nas relações de trabalho e de apropriação da terra, 

que distinguem os sujeitos do campo dos demais trabalhadores rurais e urbanos, porquanto estes 

sujeitos buscam respeitar a autonomia acerca dos meios de produção, bem como se incorporar 

no ciclo mercantil como produtores(as) e consumidores(as) de suas próprias mercadorias e seus 

meios próprios e indispensáveis para a sua sobrevivência (MOURA, 2021). Nesse contexto, o 

sujeito do campo e o campesinato são compreendidos para além do trabalho rural ou agrícola, 

pois ambos transcendem seu lócus histórico, dado que se encontram presente de forma plural e 

fortemente apoiados na economia familiar (CARVALHO, 2016). 

 No início da colonização do país, o campesinato sofreu e lutou contra um sistema 

escravista (MOURA, 2021). Segundo Dalmagro (2011, p. 163), o país viveu “por quase 400 

anos na condição de colônia escravocrata”, na qual a educação escolar “não desempenhava uma 

função vital” e a economia se baseava na “agricultura rudimentar e no trabalho escravo”. Por 

essa razão, muitas pessoas do continente africano vieram para o Brasil, nesse período, para 

servir de mão de obra barata e escrava nas lavouras de café, cana de açúcar e na mineração. 

 De acordo com Silva-Júnior e Khidir (2016, p. 131): 

 

As pessoas escravizadas foram trazidas para o Brasil nos Períodos Colonial e 

Imperial para trabalharem em regime de escravidão nas minas de ouro ou 

fazendas de cana de açúcar ou café; desde a sua captura, eram tratados em 

condições mínimas de existência humana.  

[...] Nestas condições de vida desumanas surgiram as rebeliões de negros que 

fugiam e adentravam nas matas procurando regiões de vales e serras, longe 

dos grandes centros urbanos para se esconderem dos senhores de escravos.  

 

 

 Esse processo de escravidão fez emergir inúmeros quilombos, que constituíam uma 

força de resistência à sociedade escravista e opressora. A respeito dos quilombos, destacamos 
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que as pessoas que vivem nessas comunidades são conhecidas como quilombolas e, como já 

mencionamos anteriormente, se caracterizam como sujeitos do campo. Segundo Siqueira e 

Cardoso (1995), os quilombos foram estruturados por líderes africanos escravizados e seus 

descendentes, que operaram sobre questões organizativas em diferentes momentos históricos e 

culturais do país, sendo uma das maiores expressões de lutas organizadas em resistência ao 

sistema colonial – escravista. Entretanto, a “luta dos negros escravizados no Brasil não acabou 

com a conquista da liberdade. Depois da libertação, o negro ficou desamparado, sem nenhuma 

política assistencial por parte do Estado” (SILVA-JÚNIOR; KHIDIR, 2016, p. 132).   

 Embora o campesinato tenha sua formação e origem no interior de uma sociedade 

escravista, somente a partir da década de 1950, o termo ganhou destaque no país (MOURA, 

2021). Porém, um pouco antes, na década de 1930, houve uma expansão urbana no Brasil, 

promovida pelo processo de industrialização, que acarretou grande êxodo rural, no qual muitas 

famílias camponesas se mudaram para os centros urbanos em busca de emprego, pois o 

processo de industrialização acabou com muitos postos de trabalho no campo, dado que a 

“industrialização não se fez acompanhar de reforma agrária16, porque a agricultura já estava 

integrada à indústria de forma subordinada”, uma vez  que havia uma grande concentração de 

terras por parte dos políticos e empresários da época (DALMAGRO, 2011, p. 163).  

 De acordo com Paula (2020, p. 30), “ao remontarmos a trajetória histórica dos 

movimentos sociais no campo, percebemos que a Educação é uma pauta recente desses 

movimentos”. Segundo a autora, a Educação do Campo emerge como uma extensão da questão 

agrária, defendida pelo MST, que busca, a partir da defesa dos direitos dos povos do campo, 

superar as desigualdades e as imposições ideológicas de uma sociedade capitalista. O MST “não 

é em primeiro plano um movimento educacional, mas uma organização dos trabalhadores sem-

terra em luta por terra, por reforma agrária e por transformação social. É em vista destes 

objetivos – inter-relacionados – que o MST faz e projeta a escola” (DALMAGRO, 2011, p. 

169).   

 Nessa direção, Paula (2020), afirma que: 

 

 

 

                                                           
16 A reforma agrária é o “conjunto de medidas conduzidas pelo Poder Público, a fim de promover a distribuição 

de terras entre trabalhadores rurais mediante alterações no regime de posse e uso, atendendo aos princípios da 

justiça social e aumento da produtividade” (BRASIL, 2020, p. 01). 
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A formação do MST se encontra no período político de redemocratização, 

compreendido entre 1978 e 1985. Apesar da articulação do movimento ter se 

iniciado ainda na década de 1970, oficialmente o Movimento definiu o 

encontro realizado na cidade de Cascavel (PR), em janeiro de 1984, como sua 

fundação. Naquele momento histórico, as lutas populares que impulsionaram 

as mudanças no país rompiam estruturas partidárias existentes e criavam uma 

forma de organização junto aos trabalhadores rurais, iniciando um processo 

de conquistas na luta pela terra [...] (PAULA, 2020, p. 52). 

  

 Contudo, foi só na década de 1990 que o MST se consolidou como movimento 

camponês, que leva em consideração fatores socioeconômicos e aspectos ideológicos dos 

sujeitos do campo sobre a luta pela terra.  

 Segundo Dalmagro (2011, p. 164), no final da década de 1990, as mudanças no campo, 

em especial na agricultura, se deram por meio do agronegócio. Conforme a autora, o 

agronegócio corresponde a um setor econômico de atividades ligadas à agricultura e à pecuária, 

pautadas “na manipulação genética, na automação e na dependência do setor produtivo 

financeiro”. Desse modo, o agronegócio:  

 

[...] reforçou e atualizou o capitalismo no campo, baseando-se na articulação 

e dependência dos grandes proprietários de terra para com os bancos, 

fornecedores de crédito, e com as empresas transnacionais, fornecedores de 

insumos e controladoras dos preços e dos mercados (DALMAGRO, 2011, p. 

164).   

 

 Com base no exposto, compreendemos que o agronegócio remete ao lucro a partir da 

produção agropecuária, “tratando-a exclusivamente como mercadoria e buscando as 

transformações necessárias na perspectiva de avanço no mercado” (CALDART, 2015, p. 192). 

Nessa lógica, a modernização da agricultura por meio do agronegócio surge como uma 

homogeneização capitalista no campo, que tem como objetivo “isolar e derrubar os obstáculos 

que possam impedir ou dificultar que a atividade agrícola gere lucro” (CALDART, 2015, p. 

192).  

 Ao contrário da concepção capitalista, a agricultura camponesa ou familiar, defendida 

pelos movimentos sociais, busca dar centralidade à produção de alimentos saudáveis, “apoiada 

nos princípios de um convívio harmonioso com a natureza, respeitando seus tempos, sua 

dinâmica” (CALDART, 2015, p. 192). Neste contexto, a formação ideológica e a reorganização 

dos movimentos sociais contaram com o apoio da Igreja Luterana e da Igreja Católica, por meio 

da Comissão Pastoral da Terra (CPT), que desempenharam um importante papel na organização 

dos sujeitos do campo que haviam sido desapropriados de suas propriedades (MOURA, 2021). 
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Foi nesse momento que as reivindicações por políticas públicas voltadas ao setor educacional 

no campo se fortaleceram no Brasil (PAULA, 2020).  

 Desde então, o MST vem lutando por uma educação que prepare o sujeito para o 

trabalho no campo, bem como contribua com a formação da militância, por intermédio do 

conhecimento científico (DALMAGRO, 2011). 

 

A formação para o trabalho compreende desenvolver o gosto pelas atividades 

do campo, as relações de trabalho e a base técnica que as sustentam, sempre 

tendo em vista a construção de formas de trabalho distintas e superiores às 

capitalistas. Um desses horizontes é a superação da divisão entre trabalho 

manual e intelectual [...]. 

O conhecimento científico da realidade é indispensável à construção destas 

novas relações de trabalho e sua base técnica, como também para a superação 

de relações sociais baseadas em dogmas e mitos[...]. 

O amor à luta ou à formação de militantes e seu necessário espírito crítico 

entendemos no sentido de perceber a necessidade de mudanças estruturais na 

sociedade e, portanto, da necessidade de organização coletiva e da ação em 

vista deste fim [...] (DALMAGRO, 2011, p. 170). 

 

  Nessa acepção, o MST defende uma educação em que o trabalho seja concretizado na 

escola a partir da articulação de atividades intelectuais e manuais, levando em consideração a 

cooperação entre os sujeitos e a relação teoria-prática, e ainda, que incentive a permanência das 

pessoas no campo. 

  Em conformidade com essa ideia, Magalhães e Moura (2020, p. 70399) destacam que 

as lutas do MST por todo país é “a base sólida da militância por uma educação do e no campo”. 

A partir dos enfrentamentos desse movimento, foram criados os Movimentos Sociais do Campo 

e o Movimento Nacional de Educação do Campo (MNEC). Em vista disso, as lutas e as 

reivindicações do MNEC estão voltadas a uma formação que supere a educação rural e que dê 

destaque ao contexto sociocultural dos sujeitos do campo. 

 Por muito tempo a Educação do Campo foi tratada como educação rural no país, a qual 

era tida como lócus para a formação de mão de obra camponesa com vistas ao atendimento dos 

interesses do capital agrário (MAGALHÃES; MOURA, 2020). Porém, a fim de superar a 

educação rural, carregada do ensino urbano, o MST vem fazendo enfrentamentos e lutando por 

uma Educação do, no e para o campo, fazendo com que os currículos e as metodologias 

contemplem a cultura e a identidade de seus sujeitos (MOURA, 2021).  

 Analogamente, para Arroyo (1999), a ideia de rural remete a um pensamento político 

presente nos documentos oficiais, que historicamente fizeram menção aos povos do campo 

como sujeitos que precisam de assistência e proteção, alegando que o rural é o lugar do atraso, 
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referindo-se a uma concepção economicista, deixando de lado um lugar de vida, de trabalho, 

de saberes e de culturas. Já a ideia de campo tem o seu significado marcado pelos movimentos 

sociais no final do século XX, em alusão à identidade e à cultura dos povos camponeses, 

considerando-os como sujeitos que possuem cultura e valores associados à vida na terra. 

Entretanto, o campo refere-se ao local de existência e de sobrevivência de seus sujeitos, por 

meio do trabalho, da cultura e do conhecimento. Assim, a compreensão de campo supera uma 

definição jurídica, pois configura um conceito político ao considerar as particularidades de seus 

sujeitos.  

 Nesse contexto, o MST propõe a Educação Popular, que tem sua origem no modo de 

produção capitalista e se manifesta por meio das lutas das classes populares e dos movimentos 

sociais em defesa de seus direitos (PALUTO, 2012; CARDOSO, 2020). Tal educação é tida 

como um desafio para a comunidade escolar, visto que busca romper com os programas oficiais 

autoritariamente preestabelecidos (SILVA, 2013). Essa concepção de educação procura 

trabalhar sob uma perspectiva interdisciplinar, por meio de abordagens temáticas, com vistas a 

uma “proposta de formação permanente que visa desencadear junto ao grupo-escola um 

posicionamento crítico-prático em relação às necessidades e às contradições vivenciadas pelos 

sujeitos e os encaminhamentos concretos para a conquista da autonomia” (SILVA, 2013, p. 75). 

Com esse propósito, o trabalho interdisciplinar busca estabelecer relações entre as disciplinas 

ou áreas do conhecimento, de modo a propiciar uma visão de totalidade sobre determinada 

temática (JAPIASSU; MARCONDES, 1991). Desse modo, o projeto interdisciplinar da 

Pedagogia Popular apoia-se no trabalho por meio de temas geradores, que tem como princípio 

o diálogo,  buscando a construção de um currículo dinâmico, a partir da compreensão crítica e 

efetiva das diversas áreas do conhecimento.  

 Os temas geradores foram propostos por Paulo Freire, na década de 1960, como 

estratégias metodológicas utilizadas para a apropriação do conhecimento científico, por meio 

do saber popular. Este saber remete a “conhecimentos obtidos empiricamente, a partir do fazer, 

que são transmitidos e validados de geração em geração, principalmente por meio da linguagem 

oral, de gestos e atitudes” (AVIER; FLÔR, 2015, p. 310). Neste sentido, conforme destacam 

Bittencourt e Molina (2019), os saberes populares dos sujeitos do campo remetem aos 

conhecimentos provindos das experiências que estes sujeitos adquirem, por meio da vivência e 

do trabalho no campo.  

 Contudo, para realizar um trabalho pautado na proposta de Educação Popular,  faz-se 

necessário que os(as) professores(as) das diferentes disciplinas participem de “discussões 

periódicas sobre a construção histórica do conhecimento, buscando referenciais 
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epistemológicos” que superem o trabalho disciplinar, visto que a base comum de análise para 

as diversas áreas do conhecimento se dá a partir de uma concepção crítica e dialética da 

construção científica, por meio da historicidade e da não-neutralidade dos sujeitos envolvidos 

no processo de ensino e aprendizagem (SILVA, 2013, p. 79). Portanto, com vistas a uma 

formação holística, o currículo escolar da Educação Popular é construído de forma 

contextualizada, a partir da realidade sociocultural dos sujeitos. Além disso, a prática 

pedagógica deve se “inter-relacionar com as diversas instâncias e momentos do espaço/tempo 

escolar”, uma vez que o processo de ensino e aprendizagem acontece mediante o “diálogo entre 

os saberes populares e científicos, dado que a apreensão do conhecimento é construída 

coletivamente, a partir da análise das contradições vivenciadas na realidade local” (SILVA, 

2013, p. 76). Logo, a interdisciplinaridade remete à busca constante, coletiva e histórica, de 

organizações para a construção de um currículo ativo e crítico na educação do campo. 

 Em consonância com o exposto, os movimentos sociais, em destaque o MST, 

apresentam uma dinâmica de trabalho educativa que é conhecida como Pedagogia do 

Movimento, a qual se propõe a trabalhar com diferentes práticas e teorias de educação, 

construídas historicamente, pautadas nos interesses sociais e políticos dos trabalhadores e 

trabalhadoras (SOARES, 2013). A proposta educativa da Pedagogia do Movimento se 

fundamenta na pedagogia socialista17, “construída pelos pedagogos socialistas do início da 

Revolução Russa”, na década de 1920, a qual tem como princípio a “formação da consciência 

e da atividade produtiva, bem como a inserção da coletividade como forma de educação” 

(CARDOSO, 2020, p. 51). Segundo esta concepção, a escola “torna-se um espaço de construção 

coletiva da resistência instituidora e organizadora de práticas críticas e emancipatórias, 

comprometidas com uma nova ordem sociocultural e econômica, ética e democrática” (SILVA, 

2013, p. 94).  

 Ainda nesta esteira, Caldart (2012, p. 551) destaca que a Pedagogia do Movimento: 

 

[...] reafirma em um tempo histórico determinado, a construção teórico-prática 

de uma concepção de educação de base materialista, histórica e dialética. É 

herdeira da filosofia da práxis como concepção que radicaliza a ideia do ser 

humano (ser social e histórico) como produto de si mesmo: ao mesmo tempo 

produto e sujeito da história, formado pela sociedade e construtor da sociedade 

– sujeito de práxis. É herdeira também da Pedagogia do Oprimido (Paulo 

Freire), que, enquanto materialização dessa mesma concepção, traz para a 

reflexão pedagógica o potencial formador da condição de opressão, 

                                                           
17 O livro “Caminhos para transformação da escola: organização do trabalho pedagógico nas escolas do campo 

ensaio sobre complexos de estudo”; de Marlene Lúcia Siebert Sapelli, Luiz Carlos de Freitas e Roseli Caldart 

(orgs.), São Paulo: Expressão Popular, 2015, aborda a temática, trazendo detalhes sobre a Revolução Russa e a 

criação da pedagogia socialista. 
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humanamente exigente da atitude de busca da liberdade e de luta contra o que 

oprime, e que coloca os oprimidos na condição potencial de sujeitos da sua 

própria libertação. 

 

 Apoiadas nessa citação, é possível afirmar que, assim como a Educação Popular, a 

Pedagogia do Movimento se pauta nas concepções marxistas, que objetivam contribuir com a 

formação crítica dos sujeitos, por meio da dialética e da relação teoria-prática.  

 Desse modo, tais concepções - Educação Popular e Pedagogia do Movimento - visam 

contribuir com uma visão holística de Educação do Campo, que corrobora uma conduta 

dialética e valoriza os diversos sujeitos por meio de suas identidades culturais. Ademais, 

evidenciam que “a educação do campo não é uma educação para os trabalhadores camponeses 

e sim dos camponeses” (CALDART, 2015, p. 24). 

 Portanto, a concepção de Educação do Campo reivindicada pelos movimentos sociais, 

busca se associar a um projeto político e econômico de desenvolvimento local e sustentável, a 

partir da óptica dos interesses dos povos que vivem no campo (ARROYO, 1999). Nesse 

contexto, em 1997 aconteceu o I Encontro Nacional das Educadoras e Educadores da Reforma 

Agrária – ENERA, fruto de uma parceria entre o Grupo de Trabalho de Apoio à Reforma 

Agrária da Universidade de Brasília - GT-RA/UnB, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra – MST, representado pelo Setor de Educação e o Fundo das Nações Unidas para a Infância 

– UNICEF, Fundo das Nações Unidas para a Ciência e Cultura – UNESCO e Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB. Esse encontro foi realizado com o intuito de provocar 

mudanças na situação da Educação do Campo no país naquele momento (CALDART, 2004).  

 Como resultado desse encontro, e a partir do tratamento diferenciado que a LDB de 

1996 assegura no seu Artigo 28 às escolas do campo, em 1998, aconteceu em Luziânia-GO a I 

Conferência Nacional da Educação do Campo, considerada um marco histórico de concepção 

ideológica da educação para os povos do campo no Brasil, uma vez que foram discutidos vários 

aspectos ligados às especificidades da vida educacional dos sujeitos que vivem no campo 

(CALDART, 2004). 

 A partir desse marco, os movimentos sociais iniciaram um trabalho junto ao governo 

federal, para que fossem implementadas novas políticas públicas de educação para os sujeitos 

do campo. Foi criada a Articulação Nacional por uma Educação do Campo, que passou a 

viabilizar e gerenciar ações em prol da escolarização dos povos do campo em nível nacional, 

perante a supervisão das organizações executivas da Conferência Nacional por uma Educação 

do Campo (CALDART, 2004).   
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A Educação do campo toma posição, age, desde uma particularidade e não 

abandona a perspectiva da universalidade, mas disputa sua inclusão nela (seja 

na discussão da educação ou de projeto de sociedade). Sim! Ela nasce da 

‘experiência de classe’ de camponeses organizados em movimentos sociais e 

envolve diferentes sujeitos, às vezes com diferentes posições de classe. 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 

(CALDART, 2009, p. 38).  

 

 

 Mediante o exposto, observamos que a educação do campo defendida pelos 

movimentos sociais está embasada em um projeto de sociedade diferente do que é proposto 

pelo atual governo federal. Nessa lógica, as reivindicações dos movimentos são verdadeiras 

lutas de classe que buscam reconhecimento de seus sujeitos, enquanto cidadãos. A partir dessas 

lutas e reivindicações, foi criado o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária 

(PRONERA), atualmente vinculado ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(INCRA) e ao Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA) (CALDART, 2009). 

 No ano de 2001, o Conselho Nacional de Educação (CNE) e a Câmara de Educação 

Básica convocaram audiências públicas com representantes dos órgãos normativos estaduais e 

municipais, representante dos Movimentos Sociais e Sindicais, Universidades, ONG’s e demais 

setores da sociedade que atuam no campo brasileiro, com o objetivo de resgatar o cumprimento 

do referido Artigo 28 da LDB/96, por meio da efetivação do documento final da Conferência 

de Luziânia, em 1998 (CALDART, 2009). Desse modo, em 2002, o Conselho Nacional de 

Educação criou e aprovou as Diretrizes Operacionais para a Educação do Campo, com o 

objetivo de: 

 

[...] elaborar um conjunto de princípios e procedimentos que visam “adequar 

o projeto institucional das escolas do campo às Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e Médio, a 

Educação de Jovens e Adultos, a Educação Especial, a Educação Indígena, a 

Educação Profissional de Nível Técnico e Formação de Professores em Nível 

Médio e na Modalidade Normal (SILVA, 2012, p. 87). 

 

 

 Nesse sentido, essas diretrizes buscam garantir o tratamento diferenciado aos sujeitos 

do campo, no que se refere ao acesso à educação, levando em consideração suas identidades.  

 Para tanto, no início de 2003, o MEC criou o Grupo Permanente de Trabalho de 

Educação do Campo (GPT), que somou forças com os movimentos sociais e “representantes 

oficiais de setores do MEC e de outros ministérios” e produziram importantes documentos que 
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subsidiaram as reivindicações por educação em um segundo encontro por uma Educação do 

Campo (MURANIM, 2011, p. 23).  

 Nesse âmbito, no ano de 2004, foi realizada a II Conferência Nacional por uma 

Educação do Campo, com o intuito de denunciar a situação das escolas do campo devido a 

graves problemas que persistem até o presente momento, tais como: falta de transporte escolar, 

falta de professores(as) qualificados(as), ausência de infraestrutura, dentre outros. O evento foi 

organizado pelo MEC, como desdobramento da I Conferência Nacional da Educação do Campo 

de 1998, e se fizeram presentes representantes de Movimentos Sociais, Movimento Sindical e 

Organizações Sociais de Trabalhadores e Trabalhadoras do Campo e da Educação; 

representantes do GPT, representantes de Universidades, ONG; de secretarias estaduais e 

municipais de educação e de outros órgãos de gestão pública, com atuação ligada à educação e 

ao campo, o qual resultou na declaração final: “Por uma Política Pública de Educação do 

Campo” (SILVA, 2012, p. 88). No mesmo ano, o MEC, sob pressão das entidades e 

movimentos de luta pela educação do campo, criou a Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização, Diversidade de Inclusão (SECADI), com o objetivo de: 

 

[...] contribuir para o desenvolvimento inclusivo dos sistemas de ensino, 

voltado à valorização das diferenças e da diversidade, à promoção da educação 

inclusiva, dos direitos humanos e da sustentabilidade socioambiental, visando 

a efetivação de políticas públicas transversais e intersetoriais (SILVA, 2012, 

p. 89). 

 

 

 Nesse mesmo período, foi criada a Coordenação Geral de Educação do Campo, que 

comandou um movimento nacional de construção de políticas de educação para o campo. A 

partir dessas políticas nacionais foram despertados novos olhares, de modo que a educação do 

campo partisse da vida cotidiana de seus sujeitos, procurando, assim, se adequar à cultura, ao 

calendário agrícola e aos saberes populares (SILVA, 2012). Em 2010, o governo federal 

sancionou o Decreto nº 7.352, que dispõe sobre a política de educação do campo e o Programa 

Nacional de Educação na Reforma Agrária - PRONERA.  

 

Art. 1º A política de educação do campo destina-se à ampliação e à 

qualificação da oferta de educação básica e superior às populações do campo, 

e será desenvolvida pela União em regime de colaboração com os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios, de acordo com as diretrizes e metas 

estabelecidas no Plano Nacional de Educação e o disposto neste Decreto 

(BRASIL, 2010b). 
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 Percebemos, assim, que o documento oficializa o compromisso do governo daquele 

período com a educação do campo e estabelece os princípios a serem seguidos pelos(as) 

professores(as) e instituições de ensino ao trabalharem com os sujeitos do campo. A última 

política nacional proposta pelo governo federal, que trata das especificidades da educação do 

campo, após esse decreto, é o Programa Nacional de Educação do Campo (Pronacampo), 

lançado em 2012, um programa de apoio técnico e financeiro aos Estados, Municípios e Distrito 

Federal para a efetivação da política de educação do campo (SILVA, 2012). A despeito de toda 

a luta dos movimentos sociais, com apoio dos sindicatos e universidades, a efetivação das 

políticas públicas em nosso país ainda são morosas e não conseguem atender as especificidades 

da educação do campo. Por isso, alguns estados brasileiros elaboraram suas próprias políticas 

públicas, com o intuito de garantir o acesso dos sujeitos do campo à educação (CALDART, 

2004). 

 No Estado de Goiás, a Secretaria de Estado da Educação realizou, em 2005, o I 

Seminário Estadual de Educação do Campo de Goiás, com intuito de sensibilizar os gestores 

públicos para a implementação das Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas 

do Campo e realizou um levantamento das demandas específicas do estado e dos municípios. 

O evento teve a participação de representantes dos movimentos sociais, dos sindicatos, das 

Escolas Famílias Agrícolas (EFAs)18, das organizações não governamentais e das 

universidades. Resultante disso, foi elaborada a Carta de Goiás para a Educação do Campo, 

como documento final do evento. A carta foi assinada pela Secretaria Estadual de Educação do 

Estado de Goiás e pelo Ministério da Educação, mas logo caiu em esquecimento e não cumpriu 

seu propósito (SILVA, 2012). Além do documento citado, o Estado de Goiás possui o Plano 

Estadual de Educação 2008-2017 (Lei Complementar n. 62, de 9 de outubro de 2008, publicada 

no Diário Oficial do Estado de Goiás, de 17/10/2008), no qual a educação básica deixa de ser 

chamada de educação rural e passa a ser tratada como educação do campo (SILVA, 2012). 

Apesar da lei instaurada, até o presente momento não houve avanços na política de Educação 

do Campo no Estado. 

 Todavia, mesmo o Brasil sendo um país com características agrárias, e que a educação 

do campo tenha conquistado lugar na agenda política nas instâncias municipal, estadual e 

                                                           
18 As Escolas Família Agrícola (EFAs) são escolas comunitárias coordenadas pela União Nacional das Escolas 

Família Agrícola do Brasil (UNEFAB); e foram inspiradas no modelo francês das Maisons Familiales Rurales 

(MFRs), que visam a formação integral dos estudantes e a promoção do campo, buscando integrar escola e família, 

por meio da pedagogia da alternância. No Brasil, a primeira EFA se originou no estado do Espírito Santo.  

(QUEIROZ, 2006). 
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federal, nos últimos anos, ainda não conquistamos uma educação justa e digna para os sujeitos 

do campo. A contingência da educação do campo caracteriza-se pela carência. Carência de 

escolas; de transporte; de recursos financeiros, didáticos e estruturais; de professores(as); e, 

principalmente de professores(as) com formação consistente (CALDART, 2007). 

 Neste contexto, a partir do governo Temer, em 2016, a situação da educação do campo 

ficou mais crítica, visto que muitos direitos foram negados e muitas escolas do campo foram 

fechadas. Infelizmente essa conjuntura se mantem na gestão atual. Em 2019, o governo 

Bolsonaro extinguiu a SECADI e, desde então, vem cortando verbas educacionais para todos 

os níveis e modalidades de ensino. A educação, que sempre foi carente e precária em nosso 

país, agora encontra-se em situação de calamidade. 

 Com base nessas premissas, o tópico a seguir destina-se à discussão sobre a criação 

dos cursos de licenciaturas em Educação do Campo no Brasil. 

 

1.3 As licenciaturas em Educação do Campo no Brasil   

  

 Em 2022, os cursos de licenciaturas em Educação do Campo (LEdoC) completam 

quinze anos de realização em nosso país. Vimos anteriormente que as reivindicações dos 

movimentos sociais resultaram em conquistas de políticas públicas exclusivas para a garantia 

do direito à educação escolar dos sujeitos que vivem no campo, como o: Programa Nacional de 

Educação na Reforma Agrária (PRONERA). Fonte dos primeiros ensaios de formação de 

professores(as) do campo, no contexto da educação superior, com os cursos de Pedagogia da 

Terra19 (CALDART, 2007).  

 A consumação da política de formação de professores(as) em nível superior foi 

conquistada mediante lutas dos movimentos sociais, que reivindicavam um curso específico 

para formar docentes preparados(as) para atuar com os sujeitos do campo, de forma a atender 

as necessidades de uma educação do, no e para o campo (MOLINA, 2017). O progresso das 

lutas em defesa do direito à educação destes sujeitos em todos os níveis de ensino, juntamente 

com a criação do PRONERA, evidenciou traços específicos de um dado perfil de formação 

docente para atuar na educação do campo. 

                                                           
19 O curso Pedagogia da Terra refere-se ao Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia para Educadores e 

Educadoras da Reforma Agrária. Foi criado nos anos 90, por meio de reivindicações dos movimentos sociais.  O 

curso é fruto de parceria entre os movimentos sociais, as Universidades Federais e o PRONERA, o qual procura 

formar professores em nível superior para a atuar com sujeitos do campo, visando a melhoria da qualidade da 

Educação Básica nas escolas do campo (UFES/CP, 2002). 
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 A partir da I Conferência Nacional por uma Educação Básica do Campo, o conceito 

de Educação do Campo se fortaleceu e o assunto passou a fazer parte de discussões nacionais, 

defendendo o direito dos sujeitos do campo às políticas públicas de educação, visando assegurar 

a ampliação do acesso, da permanência e do direito à escola pública de qualidade no campo 

(SANTOS, 2013). Com isso, a Educação do Campo foi integrada às Diretrizes Operacionais 

para a Educação Básica nas Escolas do Campo (CNE/ CEB n.1, 2002), que retrata a identidade 

da escola camponesa. 

 Em decorrência da ausência de uma política educacional que assegurasse o processo 

de escolarização da população do campo, a luta dos movimentos sociais buscou instituir uma 

política pública de educação legítima, que pudesse diminuir os altos índices de analfabetismo 

das pessoas que vivem no campo, além de auxiliar na resolução de problemas relacionados à 

infraestrutura, à falta de professores(as), a professores(as) sem a formação profissional 

adequada, dentre outros (CALDART, 2015).   

 Com esse novo contexto de integração, os povos do campo passaram a ter mais direitos 

e visibilidade, demandando uma educação que reconhecesse suas especificidades, diversidades, 

culturas, lutas e histórias, sendo necessário que os(as) professores(as) tivessem conhecimentos 

diversos, que contemplassem os interesses e as necessidades desse público.  Dessa forma, as 

licenciaturas em Educação do Campo surgem com uma marca única, em regime de alternância, 

as quais foram criadas considerando uma posição de classe, rompendo paradigmas tradicionais 

que defendem o cenário da neutralidade das políticas educacionais e da produção do 

conhecimento científico (MOLINA, 2017). Conforme Cardoso (2020, p. 61) destaca, a 

alternância tem a “finalidade de desenvolver uma formação articulada entre universos 

diferentes, o mundo escolar e a realidade da propriedade rural de origem do estudante”. 

Segundo a autora, além de evidenciar as contradições sociais vividas pelos(as) estudantes do 

campo, a alternância impulsiona o pensamento crítico, que possibilita uma nova organização 

dos processos educativos. 

 Ademais, o regime de alternância ou pedagogia da alternância é um método 

pedagógico criado na França em 1935, que chegou ao Brasil na década de 1960. Na alternância, 

o primeiro ambiente a ser levado em consideração é o familiar, assim, destacam-se os 

conhecimentos adquiridos na realidade que o sujeito vive e, a partir desses, a escola procura 

trabalhar o conhecimento científico, de modo que este interaja com os demais conhecimentos, 

levando o(a) estudante a refletir e a fazer uso do novo saber em sua prática, uma vez que o papel 

da educação é auxiliar na melhoria da qualidade de vida dos sujeitos (QUEIROZ, 2006).  
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 Nessa linha de pensamento, Cardoso (2020) reforça que a alternância surgiu com o 

intuito de oferecer uma educação formal aos filhos dos agricultores franceses, para que estes 

sujeitos pudessem dar seguimento aos estudos e, ao mesmo tempo, continuar ajudando a família 

nas atividades agrícolas realizadas no campo. Com esse intuito, foi criada a primeira Casa 

Familiar Rural, (em francês: Maison Familiale Rurale – MFR), que contou com o apoio da 

igreja católica e propiciou uma “formação geral e técnica, em regime de internato, alternando 

um trabalho prático na propriedade familiar e na comunidade de origem” dos(as) estudantes. 

Na sequência, na Itália, foram criadas as Escolas Família Agrícola (EFAs). 

 

No início dos anos de 1960, são criadas na Itália as Escolas Família Agrícola 

(EFAs). Também com o método da alternância entre tempos e espaços de 

trabalho e escola. Estas instituições, diferentemente das MFR, recebem apoio 

do poder público. Sendo uma iniciativa do Estado, o trabalho pedagógico nas 

EFAs é desenvolvido por professores da rede pública de ensino [...] 

Tanto as MFRs, quanto as EFAs, expandem-se para além da Europa. No 

Brasil, as experiências em Alternância foram iniciadas na década de 60, 

seguindo duas vertentes: as Escolas Família Agrícola, oriundas das 

experiências italianas, com origem no sudeste do país; e as Casas Familiares 

Rurais, consolidadas na região sul sob a influência direta da experiência 

francesa [...] (CARDOSO, 2020, p. 61-62). 

 

 

  Seguindo essa tendência, no Brasil, a partir de 2005, foram criados os Centros 

Familiares de Formação por Alternância (Ceffas), com o objetivo de fortalecer a alternância, 

propiciando o desenvolvimento das comunidades em que os estudantes vivem, a partir da 

formação integral (CARDOSO, 2020). Atualmente há 437 instituições educativas trabalhando 

no regime da alternância, distribuídas em esferas municipais, estaduais, federais e privadas 

(BRASIL, 2021d; CARDOSO, 2020).  

 Nas licenciaturas em Educação do Campo, a pedagogia da alternância delibera espaços 

diferentes alternados, por meio dos Tempo Universidade (TU) e Tempo Comunidade (TC). 

Bittencourt e Molina (2019, p. 269) argumentam que a alternância é “o diferencial nas LEdoC”, 

visto que ela propicia um processo educativo pautado na práxis, de modo que os saberes do 

campo sejam “valorizados e somados ao conhecimento científico”. Nesse viés, concordamos 

com Cardoso (2020); Bittencourt e Molina (2019), na defesa de que a alternância constitui um 

dos princípios da Educação do Campo.  

  Assim, retomando a história das LEdoC no Brasil, observamos que tais licenciaturas 

tiveram início no ano de 2007, com quatro experiências-piloto realizadas pelas Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG), Universidade de Brasília (UnB), Universidade Federal de 

Sergipe (UFS) e Universidade Federal da Bahia (UFBA), mediante a criação do Programa de 
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Apoio à Formação Superior em Licenciatura em Educação do Campo (PROCAMPO) 

(SANTOS, 2013). Nessa lógica, Carvalho (2016, p. 19) destaca que: 

 

[...] o PROCAMPO foi criado no Ministério da Educação (MEC), por meio 

da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão 

(SECADI), como resposta às demandas apresentadas pelos movimentos 

sociais e sindicais do campo e expresso, principalmente no documento final 

da II Conferência Nacional de Educação do Campo, realizada em 2004. Fruto 

do esforço do Grupo de Trabalho em Educação do Campo, instituído pela 

SECADI em 2005, que teve como incumbência elaborar subsídios para a 

construção de uma política de formação de educadores do campo. 

 

 

 De acordo com a autora, os cursos de licenciatura em Educação do campo estão ligados 

ao Procampo e são uma conquista do Movimento Nacional de Educação do Campo (MNEC), 

“a partir da articulação entre organizações sociais e sindicados campesinos, Universidades e 

poder público, que lutam pelos direitos básicos e subjetivos das pessoas que vivem no campo 

em nosso país” (CARVALHO, 2016, p. 19).  

 Com base nessas experiências-piloto, o MEC abriu editais em 2008 e 2009, para que 

as demais universidades do país pudessem ofertar o curso como projeto especial de turmas 

únicas (CARVALHO, 2016). Após dois anos, em 2012, foram abertos mais 45 cursos 

permanentes de licenciatura em Educação do Campo em todas as regiões do Brasil. E, visando 

garantir a implantação dos referidos cursos, o MEC disponibilizou 126 vagas em concurso 

público para técnico administrativos e 600 vagas para professores(as) da educação superior 

(MOLINA, 2017). 

 Neste sentido, a implantação das licenciaturas em Educação do Campo foi proposta 

para assegurar a formação docente, no âmbito da educação superior, para docentes que já 

atuavam nas escolas do campo e, para os(as) jovens camponeses(as) que desejassem atuar nesta 

área. (MOLINA; SÁ, 2011). Os cursos têm como finalidade atender a escola de educação 

básica, com destaque para a estruturação da organização escolar e o trabalho pedagógico para 

os anos finais do ensino fundamental e do ensino médio. Nesta perspectiva, as licenciaturas 

procuram propiciar a formação de professores(as) por áreas de conhecimento, habilitando-

os(as) para a docência multidisciplinar nas escolas do campo. Os componentes curriculares 

destes cursos são constituídos a partir de quatro grandes áreas: Arte, Literatura e Linguagens; 

Ciências Humanas e Sociais; Ciências da Natureza e Matemática; e Ciências Agrárias 

(SANTOS, 2013).  

 Essa formação de professores(as) por área de conhecimento é uma forte característica 

desses cursos, sendo apresentada como critério nos editais de chamada pública para seleção de 
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projetos para oferta deles. A intenção era que cada licenciatura criada atendesse à especificidade 

da Educação do Campo, fortalecendo uma formação que associasse as diferentes etapas e 

modalidades da educação básica, contribuindo com a preparação de professores(as) para uma 

atuação profissional para além da sala de aula (CALDART, 2010). 

  Sobre essa perspectiva, Santos (2013) argumenta que 

 

[...] Formar professores por áreas do conhecimento seria uma alternativa das 

mais avançadas, no entender dos proponentes dessa licenciatura, para a 

superação da fragmentação, assim como para o atendimento às escolas nas 

áreas rurais quanto à ausência de professores especialistas em determinadas 

disciplinas científicas (SANTOS, 2013, p. 100). 

 

 

 A formação de professores(as) por área de conhecimento nas LEdoC, é apresentada 

como critério nos editais de chamada pública para seleção de projetos para sua implementação. 

Segundo Molina (2017), as licenciaturas em Educação do Campo, por área do conhecimento, 

foram criadas pensando em ter grupos de professores(as) nas escolas do campo capacitados(as) 

para transitar em mais de uma disciplina, possibilitando a expansão da oferta dos níveis de 

escolarização no campo, e ainda, preparar profissionais para atuar na gestão de processos 

educativos escolares e comunitários. 

 Isto posto, entendemos, conforme propõe Caldart (2011), que as licenciaturas em 

Educação do Campo por áreas de conhecimento remetem à esperança de uma política sólida, 

destinada à formação de professores(as) para atuar com os sujeitos camponeses, visto que a 

educação do campo ainda se encontra em situação de desvantagem em relação à escolarização 

dos sujeitos da cidade.  

 Nesta perspectiva, discutiremos nos próximos tópicos o ensino de ciências da natureza 

e a formação de professores(as) para atuar nesta área do conhecimento, dado que a LEdoC do 

Câmpus Goiás da UFG habilita o(a) futuro(a) docente para ministrar aulas de ciências, biologia, 

química e física nos anos finais do ensino fundamental e ensino médio.  

 

1.4 O Ensino de Ciências da Natureza no Brasil 

 

  Primeiro, cabe definir que as ciências da natureza se referem à área das ciências 

naturais que estudam os aspectos da natureza, abarcando disciplinas como Biologia, Física e 
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Química20, podendo também contemplar outros conhecimentos, como geologia e astronomia. 

Seu objeto de estudo são os aspectos físicos, químicos e biológicos dos seres vivos e do meio 

ambiente (DOURADO, 2015). 

 Sua importância, segundo Chassot (2011), é que o ensino de ciências da natureza é 

uma linguagem que propicia a leitura do mundo, favorecendo a apropriação de conceitos 

científicos e demais conhecimentos em relação ao ambiente em que vivemos.  Para o autor, esse 

ensino passou por constantes mudanças no decorrer do tempo, com o intuito de atender as 

demandas políticas e sociais. 

 No Brasil, com a chegada dos portugueses em 1500, a educação foi conduzida pelos 

jesuítas, e tinha como foco a alfabetização e a catequização das pessoas. Nessa época, o ensino 

de ciências da natureza era embrionário, havendo algumas ações referentes a ele fora das 

instituições de ensino, como palestras proferidas por cientistas para pessoas da elite e algumas 

exposições em museus (KRASILCHIK, 2000). Com o passar do tempo, no ano de 1837, os 

conteúdos de ciências naturais foram inseridos no currículo do ensino secundário (atualmente 

corresponde a segunda fase do ensino fundamental – 6º ao 9º ano), do Colégio Pedro II21. Mais 

de um século depois, em 1946, foi criado o Instituto Brasileiro de Educação, Ciências e Cultura 

(IBECC), na Universidade de São Paulo (USP), por meio do Decreto Federal nº 9.355, com o 

objetivo de atualizar os conteúdos dos livros didáticos de ciências, tornando o ensino mais 

prático (KRASILCHIK, 2000).  

 A despeito da instauração do referido decreto, somente na década de 1950, o ensino 

de ciências da natureza se consolidou no Brasil, porém os conteúdos eram ministrados de forma 

expositiva e contava com livros didáticos desatualizados. Nesse período, o ensino de ciências 

sofreu influência de movimentos reformistas internacionais, sobretudo norte-americanos. E 

recebeu apoio financeiro de fundos estrangeiros, com o propósito de que tivesse mais 

visibilidade e destaque na sociedade brasileira (LORENZ, 2008). Ainda na década de 1950, as 

                                                           
20A palavra biologia é de origem alemã e significa estudo da vida. Por meio da biologia é possível conhecer 

diferentes formas de vida, a partir da origem, evolução, funcionamento e estrutura dos organismos, bem como 

compreender as relações entre os diferentes seres vivos e sua interação com o meio ambiente (TOLENTINO, 

2014).  

A palavra física é de origem grega e significa  natureza. Mediante a física, podemos compreender as leis do 

universo no que diz respeito à matéria e à energia e suas interações, pois ela estuda os acontecimentos que ocorrem 

com a matéria no decorrer do espaço e do tempo (BUNGE, 2000). 

A química é uma parte das ciências naturais que estuda a matéria, suas propriedades, constituição, transformações 

e a energia compreendida nesses processos. Em relação à sua nomenclatura, há diversos entendimentos, porém, a 

palavra de origem grega significa fundir ou moldar metais (FILGUEIRAS, 2002). 

A biologia, a física e a química são ciências naturais que estudam a natureza em seus aspectos mais globais 

(MAZZOTTI; GEWANDSZNAYDER, 1998). 
21 O Colégio Pedro II é uma tradicional instituição de ensino público federal, localizada no estado do Rio de 

Janeiro, no Brasil (BUENO, 2012). 
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propostas educativas para o ensino de ciências estavam voltadas a propiciar aos “estudantes o 

acesso às verdades científicas e o desenvolvimento de uma maneira científica de pensar e agir” 

(NASCIMENTO; FERNANDES; MENDONÇA, 2010, p. 228). 

 Somente a partir da década de 1960 é que as aulas de ciências passaram a ser 

ministradas obrigatoriamente nas duas últimas séries do ginásio (atualmente 8º e 9º ano do 

ensino fundamental), por meio da publicação da Lei nº 4.024/61.  De acordo com Santos e 

Souza (2019, p. 04), “a lei ampliou de forma substancial a participação das ciências no currículo 

escolar, passando a representar desde o 1º ano do curso ginasial. No curso colegial também 

houve um relevante aumento na carga horária das disciplinas Física, Química e Biologia”. Com 

base nessa lei, o ensino era realizado de forma tradicionalista, dado que grande quantidade de 

conteúdo era transmitido por meio de aulas expositivas. O conhecimento científico era 

carregado de verdade absoluta e as avaliações ocorriam por meio de questionários apresentados 

nos livros didáticos (KRASILCHIK, 2000).  

 Ainda na década de 1960, as ideias comportamentalistas e cognitivistas, como as de 

Jean Piaget22, influenciaram em novas perspectivas de ensino. No entanto, com a Ditadura 

Militar, em 1964, o ensino de ciências passou a ter um papel profissionalizante e 

descaracterizado, com vistas à formação de técnicos e trabalhadores (KRASILCHIK, 2000). 

 Conforme Nascimento, Fernandes e Mendonça (2010, p. 228), 

 

O golpe militar de 1964 possibilitou o surgimento de um modelo econômico 

que gerou uma maior demanda social pela educação. A crise do sistema 

educacional brasileiro foi agravada pelo fato da expansão da rede de ensino 

não ter sido acompanhada de investimentos em educação na mesma proporção 

por parte do governo. Essa crise serviu de justificativa para a assinatura de 

diversos convênios entre determinados órgãos governamentais brasileiros e a 

United States Agency for International Development (USAID), alguns destes 

permanecendo vigentes até 1971. A USAID preconizava que o governo 

brasileiro atuasse sobre escolas, conteúdos e métodos de ensino, no sentido de 

oferecer aos estudantes uma formação científica mais eficaz, tendo em vista o 

desenvolvimento do país segundo os interesses do governo estadunidense. 

  

 Com base no exposto, é possível inferir que há mais de cinquenta anos, o ensino de 

ciências, bem como todo setor educacional brasileiro, vem sofrendo influências e interferências 

de outros países, os quais visam formar mão de obra barata para atender as demandas do 

mercado capitalista.  

                                                           
22 Jean William Fritz Piaget era suíço e foi um dos pensadores mais importantes do século XX. Piaget era biólogo, 

epistemólogo, psicólogo e defendia uma abordagem interdisciplinar para a investigação epistemológica. Criou a 

epistemologia genética, teoria do conhecimento, com base no estudo da gênese psicológica do pensamento 

humano. Sua teoria foi e é utilizada por vários educadores de todas as partes do mundo (VASCONCELOS, 1997). 
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 Nessa perspectiva, em 1964, o MEC implantou os “Centros de Ciências nos Estados 

da Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo, tendo em 

vista divulgar a ciência na sociedade e contribuir com a melhoria do ensino de ciências que 

vinha sendo oferecido nas escolas”, conforme as orientações dos países conveniados ao governo 

brasileiro (NASCIMENTO; FERNANDES; MENDONÇA, 2010, p. 229). Nessa direção, foi 

criada em 1967, a Fundação Brasileira para o Desenvolvimento do Ensino de Ciências 

(FUNBEC), que, de forma paralela às propostas do MEC, elaborava materiais didáticos e de 

laboratórios, com o intuito de propiciar aos estudantes a realização de experimentos que, de 

acordo com os cientistas membros da fundação, contribuiriam com o desenvolvimento do 

pensamento crítico dos sujeitos. Porém, apesar dos esforços dos cientistas brasileiros, o MEC 

orientou que “o ensino de ciências continuasse focalizando essencialmente nos produtos da 

atividade científica, possibilitando aos estudantes a aquisição de uma visão neutra da ciência 

(NASCIMENTO; FERNANDES; MENDONÇA, 2010, p. 229). 

 Com o avanço da industrialização, na década de 1970, o ensino de ciências passou a 

ser visto como uma importante ferramenta de qualificação de mão de obra, visto que o projeto 

nacional do governo militar visava contribuir com o desenvolvimento e modernização do país 

em um curto espaço de tempo. Assim, com a aprovação da Lei nº 5.692, em 1971, as ciências 

naturais passaram a ser disciplina obrigatória em todo o ensino primário. No mesmo período, 

cientistas brasileiros defendiam que o ensino desta área deveria formar futuros(as) 

cientistas(as), pois só assim seria possível democratizar o conhecimento científico, de modo 

que o(a) estudante teria que “reproduzir o trabalho do cientista, que era: levantar hipóteses, 

seguindo uma metodologia rígida, devendo obter e discutir resultados e chegando a uma 

conclusão” (KRASILCHIK, 2000, p. 88).  

               No entanto, “ao mesmo tempo em que a legislação valorizava as disciplinas 

científicas, na prática elas foram bastante prejudicadas pela criação de disciplinas que 

pretendiam possibilitar aos estudantes o ingresso no mundo do trabalho” (NASCIMENTO; 

FERNANDES; MENDONÇA, 2010, p. 229). Com isso, a educação básica foi a mais 

prejudicada, pois não houve benefício para a profissionalização, nem para a formação crítica 

de sujeitos (KRASILCHIK, 1998).   

 Nesse ínterim, até o final da década de 1970, não houve avanços em relação ao ensino 

de ciências e a procura por melhorias no ensino desta área voltou-se para os processos de 

divulgação e produção do conhecimento científico. Ainda nesse contexto, Nascimento, 

Fernandes e Mendonça (2010, p. 230) ressaltam que:  
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O final dos anos 1970 foi marcado por uma severa crise econômica e por 

diversos movimentos populares que passaram a exigir a redemocratização do 

país. Nesse período, houve grande preocupação em relação ao ensino e à 

aprendizagem dos conteúdos científicos, bem como ao desenvolvimento de 

habilidades científicas pelos estudantes, visto que o país necessitava enfrentar 

a “guerra tecnológica” travada pelas grandes potências econômicas. 

Preconizava-se uma urgente reformulação do sistema educacional brasileiro, 

de modo a garantir que as escolas oferecessem conhecimentos básicos aos 

cidadãos e colaborassem com a formação de uma elite intelectual que pudesse 

enfrentar - com maior possibilidade de êxito - os desafios impostos pelo 

desenvolvimento. Enquanto isso, as propostas de melhoria do ensino de 

ciências apareciam com títulos impactantes como, por exemplo, “Educação 

em Ciência para a Cidadania” e “Tecnologia e Sociedade”, tendo em vista 

contribuir com o desenvolvimento do país.  

 

 

 Contudo, é possível inferir que não houve uma articulação entre os processos 

formativos e as propostas educativas do governo militar, e os resultados esperados nãos foram 

alcançados. Como consequência, nesse mesmo período, começaram a surgir no país os 

primeiros debates sobre a inserção de questões tecnológicas e sociais no currículo de ciências, 

com destaque para Ciência Tecnologia e Sociedade (CTS) (LORENZ, 2008).  

 No final da década de 1970 e início da década de 1980, aconteceram várias discussões 

sobre o ensino de ciências, fortemente fundamentadas nas ideias construtivistas. Foram 

surgindo novos questionamentos sobre a organização dos currículos, que resultaram em 

projetos para a criação de materiais didáticos com foco nas novas visões de ensino, destacando 

o processo experimental23 (LORENZ, 2008).  

 Em meados da década de 1980, “a redemocratização do país, a busca pela paz mundial, 

as lutas pela defesa do meio ambiente e pelos direitos humanos, entre outros aspectos, passaram 

a exigir uma formação que preparasse os sujeitos para viver em uma sociedade que necessitava 

cada vez mais igualdade e equidade” (NASCIMENTO; FERNANDES; MENDONÇA, 2010, 

p. 231). Mais uma vez, criaram-se expectativas sobre o ensino de ciências do qual a sociedade 

esperava que proporcionasse aos estudantes uma visão crítica do mundo e da realidade. Desse 

modo, os(as) cientistas e professores(as) de ciências do país passaram a refutar as metodologias 

ativas e a introduzir o “discurso da formação do cidadão crítico, consciente e participativo” 

(NASCIMENTO; FERNANDES; MENDONÇA, 2010, p. 232). A respeito deste contexto, os 

autores supracitados destacam que as propostas políticas para melhoria do ensino de ciências 

                                                           
23 O processo experimental compreende o conhecimento como resultado de experimentações contínuas e 

investigação do conhecimento empírico. No processo experimental, as variáveis são manipuladas de maneira 

preestabelecida e seus resultados são controlados e conhecidos pelo pesquisador para a observação do estudo. Esse 

método foi proposto pelo filósofo inglês, Francis Bacon, que é considerado o fundador da ciência moderna. Bacon 

viveu entre os séculos XVI e XVII (FACHIN, 2017). 
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no final da década de 1980 e início da década de 1990, apresentavam sérios problemas 

epistemológicos e pedagógico-didáticos, que dificultavam a formação do sujeito crítico e 

participativo.  

 Na década de 1990, foi instaurada a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 

trouxe mudanças para toda a educação brasileira, refletindo na formação de professores(as) e 

no ensino de ciências da natureza mediante novas diretrizes. Em sequência, em 1997, foram 

criados os Parâmetros Curriculares Nacionais24 (PCN), que definiram que “os conteúdos devem 

ser trabalhados de maneira interdisciplinar e indicando a efetiva inclusão do CTS no currículo” 

escolar (BRASIL, 1997b, p. 20).  

 Na década de 2000, os debates sobre a educação científica se voltaram para o 

compromisso com a responsabilidade social e ambiental, e, consequentemente, o ensino de 

ciências passou a ter como eixo central a formação do sujeito enquanto cidadão consciente e 

participativo na sociedade (NASCIMENTO; FERNANDES; MENDONÇA, 2010). Na 

sequência, em 2001, o governo propôs um novo currículo ao ensino de ciências, a partir do 

Plano Nacional de Educação (PNE) que, em consonância com o PCN, preconizava a educação 

ambiental no ensino fundamental a partir de temas transversais25, que deveriam ser abordados 

por todas as áreas do conhecimento, porém esse documento não foi aprovado naquele momento 

(BRASIL, 2001). Mais de uma década depois, em 2012, foi estabelecido o Parecer CNE/CP n.º 

14/2012, que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental, com o 

intuito de garantir a inserção dos conhecimentos inerentes à educação ambiental nos currículos 

da educação básica (BRASIL, 2012b).   

 Nessa perspectiva, a educação ambiental proposta pelas diretrizes mencionadas 

conflui com a concepção de educação defendida pelos movimentos sociais, dado que as 

diretrizes destacam a importância de articular os conhecimentos científicos com os saberes 

provindos do contexto sociocultural dos sujeitos, bem como visa incentivar práticas 

sustentáveis, de modo que haja respeito ao meio ambiente. Porém, no decurso dos anos 

seguintes, em especial a partir da aprovação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a 

                                                           
24 Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) foram propostos pelo governo federal em 1997. Apesar de não 

serem obrigatórios por lei, os PCN são diretrizes que contemplam tanto a rede pública como a rede privada de 

ensino, e tem como objetivo orientar os profissionais da educação na execução de seus trabalhos, referente aos 

objetivos, conteúdos e metodologias, auxiliando no desenvolvimento do currículo da instituição de ensino, e ainda, 

contribuindo para a atualização profissional dos professores (BRASIL, 1997a). 
25 Tais diretrizes deram destaque à transversalidade que, apesar de já ter sido prevista nos PCNs, estava esquecida 

(FARIA, 2016). Por sua vez, a transversalidade busca romper com a fragmentação do conhecimento, porém “não 

pressupõe um diálogo entre as áreas do saber, ela indica que existe, por si só, uma grande conexão, interrelação 

do conhecimento, que não precisa ser justificada, necessariamente” (FARIA, 2016, p. 118). 
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educação ambiental passou a ser tratada de forma pontual, os currículos da educação básica 

passaram a abordar a temática de maneira genérica, visto que o documento propõe que a área 

de ciências da natureza seja trabalhada em três unidades temáticas, a saber: matéria e energia; 

vida e evolução; e Terra e universo (BRASIL, 2018). Todavia, como já mencionamos, a BNCC 

vem contribuindo com o esvaziamento de temáticas relevantes nos currículos escolares, bem 

como precarizando toda a educação brasileira. 

 Com base no exposto, no tópico a seguir discutiremos sobre a formação de 

professores(as) de ciências da natureza no Brasil. 

 

1.5 A Formação de Professores(as) de Ciências da Natureza 

 

 Em meados da década de 1930, a formação de professores(as) de ciências no país 

ocorria por meio dos cursos de licenciatura em História Natural. Esses cursos eram ministrados 

pelas Faculdades de Filosofia e tinham como destaque as disciplinas de ciências biológicas. 

Porém, os(as) licenciados(as) em química e física também podiam atuar nas escolas, devido à 

falta de professores(as) de ciências (TAVARES, 2006). 

 Na sequência dos acontecimentos, o primeiro curso de licenciatura para formar 

professores(as) de ciências surgiu na década de 1960, após a Lei nº. 4.024/61 designar que a 

disciplina deveria ser obrigatória nos currículos do 1º grau (SANTOS; SOUZA, 2019, p. 04). 

Assim, a partir dessa Lei, em 1964 foi criado o curso de Ciências Biológicas com o propósito 

de formar profissionais para o ensino, pesquisa e atividades específicas na área da Biologia (tal 

curso foi reconhecido pelo Ministério da Educação por meio do Decreto nº. 66.477 de 23/04/70, 

após seis anos de sua criação). De acordo com Tavares (2006), o Conselho Federal de Educação 

(CFE) considerou, por meio do Parecer nº. 107, que o currículo da licenciatura em História 

Natural não contemplava matérias que preparavam o(a) futuro(a) professor(a) para atuar nas 

disciplinas de ciências do ginásio (atualmente ensino fundamental II - 6º ao 9º ano). Diante 

disso, o próprio CFE estabeleceu um currículo mínimo para a licenciatura em Ciências 

Biológicas, com o intuito de atender às necessidades de formação para as disciplinas de 

ciências. Com isso, os cursos de História Natural foram substituídos pelos cursos de Ciências 

Biológicas, com o objetivo de formar professores(as) de ciências para atuarem no ginásio 

(TAVARES, 2006). 

 As licenciaturas em Ciências Biológicas foram os primeiros cursos a serem 

regulamentados por Diretrizes Curriculares Nacionais, visto que o currículo de ciências do 

ginásio era predominantemente constituído por conteúdos de biologia. Entretanto, segundo 
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Ayres e Selles (2012), o curso também não conseguiu atender as especificidades do ensino de 

ciências no país. Desse modo, o CFE propôs a instauração da Licenciatura Curta em Ciências, 

com o propósito de formar professores(as) de ciências de cunho generalista, e não apenas um 

especialista em determinada área do conhecimento. O CFE acreditava que o novo curso 

acolheria todas as necessidades da área, e, principalmente, resolveria a questão da falta de 

docentes de ciências nas escolas brasileiras. Porém, o novo curso enfrentou diversos problemas, 

principalmente ligados à polivalência desse profissional, e à integração das ciências, uma vez 

que não houve um trabalho interdisciplinar entre os cursos de física, química e biologia. 

(TAVARES, 2006). 

  Mediante este contexto, o governo emitiu o Parecer Federal de Educação (CFE) nº 

81/1965, que criou as licenciaturas Curtas em Ciências Físicas e Biológicas, com o intuito de 

formar os(as) docentes para trabalhar no primeiro grau, com a disciplina de ciências (SANTOS; 

SOUZA, 2019).   

 

Esses cursos também conhecidos como Licenciaturas de 1º ciclo ou 

Licenciatura Curta em Ciências foram criados, objetivando formar professores 

não apenas para lecionar ciências, mas, também, matemática no curso ginasial, 

trazendo a ideia de professor polivalente (que vai ser mantida na década 

seguinte), que estaria habilitado para lecionar nas duas disciplinas. 

Caracterizavam-se por possuir uma carga horária inferior à do curso de 

História Natural, que posteriormente se torna Ciências Biológicas e foram 

criados por conta da deficiência de professores que existia na época, que eram 

supridos por meio de exames de suficiência habilitando professores que não 

eram licenciados (SANTOS; SOUZA, 2019, p. 5). 

  

 Assim como as propostas educativas atuais, as políticas do governo militar estiveram 

voltadas para o enxugamento dos currículos, visando formar um quantitativo de pessoas para 

atender a demanda do mercado de trabalho, em um curto espaço de tempo, porém os cursos não 

conseguiram, e ainda não conseguem assegurar aos futuros(as) professores(as) uma formação 

que contemple os saberes necessários para o exercício profissional. 

 Nesse contexto, na década de 1970, foi criado o Projeto Nacional para a Melhoria do 

Ensino de Ciências (PREMEN), que, conforme Ayres e Selles (2012, p. 101), era uma 

importante ação de formação continuada proposta pelo governo aos docentes em exercício, uma 

vez que “poucos professores tinham formação adequada para atuar no ensino das matérias 

científicas, dada a carência generalizada de professores”. No ano seguinte, em 1971, foi 

instituída a Lei nº 5.692/71, que propunha mudanças no ensino primário e secundário, bem 

como estabelecia as diretrizes e bases destes níveis de ensino. Krasilchik (2000, p. 87) destaca 
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que, com a referida lei, as disciplinas científicas “passaram a ter caráter profissionalizante, 

descaracterizando sua função no currículo”. Segundo Santos e Souza (2019, p. 06): 

 

[...] Com a nova lei ocorreram transformações no primeiro e segundo graus 

para as quatro últimas séries do ensino de 1º grau e para o ensino de 2º grau, 

prevendo a formação de professores em nível superior, que deveria acontecer 

nos cursos de Licenciatura Curta (3 anos de duração) ou plena (4 anos de 

duração). Essa lei, dentre outros objetivos, visava o aumento da oferta de 

vagas nas escolas para a grande maioria da população, entretanto a escola 

pública sofreu um “inchaço” pela procura de vagas, pois não estava preparada 

para enfrentar as novas mudanças da lei e precisou de um grande número de 

professores formados em diversas áreas, principalmente do professor de 

ciências, o problema foi resolvido com a criação das Licenciaturas Curtas por 

meio do parecer nº 30/74 pelo então Conselho Federal de Educação. 

 

 

 As licenciaturas Curtas tinham duração de três anos e os(as) professores(as) que as 

concluíssem poderiam fazer mais um ano de complementação para receberem o título de 

licenciatura Plena, a qual os(as) habilitava para trabalhar nas áreas de Biologia, Física, Química 

ou Matemática (SANTOS; SOUZA, 2019). No entanto, o problema destacado na citação 

anterior não foi resolvido, uma vez que não houve recursos nem investimentos direcionados a 

atender as demandas do setor educacional. 

 De acordo com Santos e Souza (2019), as licenciaturas Curtas formavam o(a) 

professor(a) polivalente, que era habilitado para ministrar aulas nas séries finais do primeiro 

grau. Entretanto, “a possibilidade de atuar no ensino médio fez com que muitos(as) 

professores(as) buscassem a plenificação, pois o Parecer determinou que os(as) docentes 

ganhariam pelo nível de formação” (SANTOS; SOUZA, 2019, p. 06), desse modo os sujeitos 

que cursavam a licenciatura Plena saiam habilitados para ministrar as disciplinas de Biologia, 

Física, Química ou Matemática, tanto no ensino primário quanto no secundário, sendo que este 

último proporcionava uma remuneração mais atrativa. Todavia acrescentamos que 

 

O crescimento exorbitante desses cursos entre as décadas de 1970 e 1980 

ocorreu sem ao menos discutir qual modelo de curso estava sendo instituído, 

que se caracterizou pelo modelo “3 + 1”. Esse modelo permaneceu do fim do 

século XIX até o início do século XX. Caracteriza-se por ser um curso de 

bacharelado em área disciplinar, em que é necessário apenas mais um ano de 

formação em educação para obter o título de licenciado, possibilitando assim 

ao profissional poder dar aulas nas escolas básicas (SANTOS; SOUZA, 2019, 

p. 07). 

 

 

 Ou seja, esse tipo de formação prioriza o ensino dos conhecimentos específicos, dando 

ênfase aos conteúdos científicos, em detrimento dos conhecimentos pedagógicos, que também 
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são necessários e importantes para o exercício profissional do(a) professor(a) de ciências da 

natureza. 

 Segundo Santos e Souza (2019), a falta de articulação entre as disciplinas de conteúdo 

específicos e pedagógicos, bem como a desarticulação entre a formação formal e a realidade do 

contexto escolar contribuíram com a dicotomia entre os cursos de licenciatura e de bacharelado. 

Conforme os autores, ao deixar em segundo plano a área pedagógica, essa formação colaborou 

para o fracasso destes cursos, pois deu destaque ao curso de bacharelado, que se “consolidou 

como uma área privilegiada” (SANTOS; SOUZA, 2019, p. 08).  

 Ainda nos meados dos anos de 1990, um considerável número de professores(as) que 

atuavam na área de ciências, nos anos iniciais do ensino fundamental, tinham apenas o curso 

de magistério (equivalente ao ensino médio) como habilitação para lecionar (DUCATTI-

SILVA, 2005). A formação desses profissionais em conteúdos de ciências, na grande maioria, 

era oriunda dos conhecimentos adquiridos quando estes cursaram os anos finais do ensino 

fundamental, pois, ao contrário dos cursos de licenciaturas, os cursos de magistério davam 

pouco destaque às disciplinas científicas, dando mais ênfase às suas metodologias de ensino. 

Com a instauração da LDB 9.394/96, foi exigida uma formação mínima obrigatória para os(as) 

docentes que atuam na educação básica,  

  

Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em 

nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como formação 

mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco 

primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na 

modalidade normal (BRASIL, 1996). 

  

 Assim, os(as) profissionais que não eram licenciados(as), mas já atuavam na educação 

tiveram que buscar tal formação. Embora a referida lei proponha novas mudanças para a 

formação de professores(as), as quais extingue os cursos de licenciaturas Curtas, mais uma vez 

as necessidades, demandas e expectativas do setor educacional nãos foram correspondidas, pois 

novamente os interesses políticos não estavam voltados a uma formação de qualidade, e sim a 

atender as demandas do mercado, em um curto espaço de tempo, sem muitos investimentos.   

 Como as leis anteriores, a LDB/96 instituiu novas Diretrizes Curriculares para 

formação de professores(as) de ciências, que tiveram como objetivo acabar com a escassez de 

profissionais e com a formação generalista (BORGES; FARIA; BRICK, 2017). No entanto, até 

o presente momento, isso não aconteceu. A partir da referida lei, foi proposto o Plano Nacional 

de Educação – PNE (2014), que estabeleceu como uma de suas metas, que todos os(as) 

professores(as) da educação básica, tanto da zona urbana quanto do campo tivessem formação 
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específica em nível superior, em cursos de licenciaturas Plenas, na área de conhecimento em 

que atuariam, até o ano de 2020 (BRASIL, 2014). Porém, como podemos observar no quadro 

02 a seguir isso não se cumpriu. 

 

Quadro 02 – Formação Docente e Área de Atuação 

Área de Atuação 
Porcentagem de Professores(as) formados(as) na 

mesma área que atuam 

Ciências (ensino fundamental) 68,3% 

Biologia (ensino médio) 82,9% 

Química (ensino médio) 65,6% 

Física (ensino médio) 49,6% 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados MEC/Inep, 2021. 

 

 Os dados do quadro 02 remetem às amostras do anuário da educação básica (2021), 

para a área de ciências da natureza, nas quais é possível observar que a meta proposta pelo PNE 

(2014) não foi atingida. Infelizmente, em nosso país é comum encontrar docentes atuando fora 

de sua área de conhecimento, bem como sem a formação adequada, sobretudo na educação do 

campo.  

 Atualmente, a formação de professores(as) de ciências da natureza para atuar no ensino 

fundamental e médio ocorre em cursos específicos de licenciaturas em física, química e biologia 

e, no caso da educação básica para os sujeitos do campo, a formação ocorre também por meio 

dos cursos de licenciaturas em Educação do Campo com habilitação em Ciências da Natureza 

(MOLINA, 2017). Conforme já destacamos, a política educacional que conduziu à criação das 

licenciaturas em Educação do Campo (LEdoC) estabeleceu a organização destes cursos em 

áreas do conhecimento, das quais as ciências da natureza fazem parte, constituídas por 

conhecimentos oriundos das matrizes da biologia, da física e da química.  

              Tal organização procura atender às necessidades contextuais do campo, de modo a não 

diminuir a importância dos conteúdos, uma vez que que os(as) futuros(as) professores(as) 

devem ser atuantes na transformação social e na defesa dos direitos humanos, respaldados em 

conhecimentos científicos e no trabalho coletivo e interdisciplinar (BRITTO, 2011). Nessa 

perspectiva, a estruturação da LEdoC em áreas do conhecimento tem por objetivo “a 

organização de novos espaços curriculares que articulam componentes tradicionalmente 

disciplinares”, com base em problemas reais das comunidades camponesas (MOLINA, 2017, 

p. 9).  

 Compreendemos que as licenciaturas em Educação do Campo, com formação por área 

de conhecimento remete à esperança dos sujeitos do campo em relação à superação da carência 

de professores(as) graduados(as), entretanto, o contexto histórico dos cursos de formação 
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docente, principalmente o de ciências da natureza, revela que esse modelo não assegura aos 

sujeitos uma formação crítica e consistente. Ao contrário, a formação acontece de maneira 

genérica e superficial, a qual precariza a aprendizagem dos conhecimentos específicos desta 

área, bem como não oferece aos futuros(as) professores(as) os conhecimentos e saberes 

necessários ao exercício profissional. Haja visto que as políticas educacionais voltadas para a 

formação docente no país colaboram com a fragmentação do conhecimento e com a redução 

das disciplinas teóricas no currículo das licenciaturas, pois o interesse não é formar profissionais 

críticos e autônomos, mas mão de obra para atender as necessidades do mercado capitalista. 

 Desse modo, acreditamos que o grande desafio para esta formação constitui-se em 

superar a dicotomia entre a teoria e a prática e a restrição do trabalho interdisciplinar nestes 

cursos. Assim, concordamos com Britto e Silva (2015), quando ressaltam que a relação teoria-

prática, acompanhada de um trabalho interdisciplinar se fazem necessárias para ensinar ciências 

naturais aos povos do campo.  

 Além disso, conforme Araújo, Assis e Costa (2017, p. 927), “a adoção da 

interdisciplinaridade atua no sentido de diminuir as fronteiras que cindem a perspectiva social 

em dicotomias do tipo rural x urbano, campo-cidade”. As autoras destacam ainda, que é preciso 

haver relação entre o ensino de ciências naturais e a educação do campo, tendo em vista que a 

ação social contemporânea é definida pela ciência e pela tecnologia. Nesse sentido, destacamos 

que os documentos legais prescrevem a obrigação de promover as ciências naturais de forma 

contextualizada às questões sociais, tecnológicas e ambientais, com o intuito de contribuir com 

a formação holística dos estudantes (BRASIL, 2012b).   

 Diante do contexto apresentado, defendemos uma formação sólida e crítica aos 

professores(as) de ciências naturais que atuarão com sujeitos do e no campo, e ainda, 

ressaltamos ser importante que esta formação esteja organizada e interligada a uma perspectiva 

que valorize o contexto das comunidades camponesas. Dessa forma, o próximo capítulo desta 

tese destina-se a discussões sobre os saberes docentes e formação de professores(as) em uma 

perspectiva de práxis. 
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CAPÍTULO II – OS SABERES DOCENTES E A FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES(AS) NO CONTEXTO DA PRÁXIS 

 

 Com o objetivo de compreender quais são os saberes necessários para o exercício 

profissional de um(a) futuro(a) professor(a) de ciências da natureza que atuará com sujeitos do 

e no campo, na educação básica, discutimos neste capítulo a formação e os saberes docentes, 

os saberes populares e o ensino de ciências da natureza para os sujeitos do campo, no contexto 

da práxis.  

 

2.1 A Formação de Professores(as) e a Epistemologia da Práxis 

  

 Compreendemos, conforme defende Brandão (2006), que a educação é um fenômeno 

social que contribui com a inserção dos sujeitos na sociedade, da qual “ninguém escapa”, pois 

ela acontece em diferentes espaços e momentos (BRANDÃO, 2006, p. 7). 

  

Da família à comunidade, a educação existe difusa em todos os mundos 

sociais, entre as incontáveis práticas dos mistérios do aprender; primeiro, sem 

classes de alunos, sem livros e sem professores especialistas; mais adiante com 

escolas, salas, professores e métodos pedagógicos (BRANDÃO, 2006, p. 10). 

 

 

 Portanto, a educação não é tarefa exclusiva das instituições de ensino, porém ocupa 

um importante papel no decurso social de formação e de sustentação da sociedade, por meio da 

socialização e da produção de conhecimentos. Desse modo, a importância deste tópico se 

institui para a compreensão da formação de professores(as) e da apropriação de saberes em um 

mundo marcado pela momentaneidade dos fatos, bem como pelas influências de ideias e de 

noções genéricas, descontextualizadas e fragmentadas das relações sociais, as quais têm se 

propagado com o avanço do neoliberalismo.  

 De acordo com Harvey (2009, p. 13), o termo neoliberalismo refere-se a um modelo 

ou doutrina político-econômica capitalista, que tem como objetivo promover a liberdade 

empreendedora individual, assim como o livre comércio, a partir de um “projeto político de 

reestruturação da acumulação de capital”.  Tal modelo mudou a forma de produção industrial, 

que flexibilizou a divisão do trabalho e transformou o padrão de consumo. Ademais, o 

neoliberalismo foi adotado como pensamento político-econômico por muitos países na década 

de 1970, e desde então, vem se fortalecendo como um projeto de reestruturação de acumulação 

de capital e colaborando com a exclusão e marginalização de sujeitos pertencentes a classes 
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populares (HARVEY, 2009). A partir dessa lógica compreendemos que o neoliberalismo não 

é somente um sistema econômico, mas também um condicionamento de vida, pois, para que o 

capital transponha a relação econômica, é basilar que molde a completude da vida dos sujeitos 

em todas as suas particularidades, inclusive na educação.  

 Kuenzer (2005) destaca que, com a ascensão do neoliberalismo, a partir da década de 

1970, o mundo passou por expressivas mudanças que refletiram na política, na economia, no 

mercado de trabalho e na educação. De acordo com a autora, tais mudanças exigiram um novo 

perfil de trabalhador, dado que 

 

o novo tipo de trabalho exigia uma nova concepção de mundo que fornecesse 

ao trabalhador uma justificativa para a sua crescente alienação e, ao mesmo 

tempo, suprisse as necessidades do capital com um homem cujos 

comportamentos e atitudes respondessem as suas demandas de valorização 

(KUENZER, 2005, p. 79). 

 

 Assim, compreendemos com a autora que as demandas capitalistas neoliberais 

careciam de sujeitos que atendessem as imposições do novo modelo de 

produção, apresentando competências e habilidades, como: capacidade de adaptação, 

flexibilidade, proatividade, resiliência, competitividade, dentre outas. Com vistas a atender tais 

exigências em relação ao perfil de trabalhador, as ideias neoliberais estabeleceram a criação de 

conhecimentos designados para o setor educacional, pois seria esse setor que os ajudaria a 

formar o novo trabalhador, munido de competências e habilidades que o modelo de produção 

necessitava (KUENZER, 2005).  

 Nessa lógica, as instituições de ensino e os(as) docentes ganharam centralidade, uma 

vez que a escola é o lócus da educação formal. Então, os(as) professores(as) ficaram com a 

responsabilidade de formar o novo trabalhador. A recomendação era que os(as) docentes 

ensinassem formas de ver o mundo, a partir de conhecimentos, valores e posicionamentos, de 

acordo com as necessidades do mercado (KUENZER, 2005). Segundo Evangelista e Shiroma 

(2003), diante deste cenário foi necessário desvalorizar a formação que os(as) docentes 

recebiam, pois esses(as) profissionais também deveriam ter outra formação, visto que os cursos 

davam muito destaque à teoria, e esta não condizia com a prática do mercado neoliberal. Para 

tanto, foi feita uma reestruturação no currículo dos cursos de licenciaturas, em que as novas 

competências e habilidades exigidas ganharam destaque, e grande parte das disciplinas teórico-

críticas foram eliminadas.  

 No final dos anos 1980 e início da década de 1990, o discurso político de enfrentar 

uma crise econômica, oriunda do fim do regime militar e de gestões governamentais mal-
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sucedidas anteriormente, bem como de melhorar a educação, contribuíram para o país adotar 

os princípios da política neoliberal, que acarretou uma nova configuração ao setor educacional. 

Dessa forma, a educação brasileira se abriu ao mercado e as instituições multilaterais 

começaram a interferir nas políticas de educação (GOMIDE, 2010).  

 Segundo Shiroma, Campos e Garcia (2005) e Magalhães e Souza (2018), no início da 

década de 1990, os discursos sobre educação no Brasil e no mundo estavam voltados para os 

conceitos neoliberais, tais como: qualidade, produtividade, eficiência e eficácia. Houve, nesse 

momento, várias reformas educacionais que deram centralidade à profissionalização como 

causa das mudanças pretendidas, com o objetivo de provocar novos sentidos ao trabalho 

docente. No contexto da formação de professores(as), a profissionalização foi utilizada 

estrategicamente para a criação de conformidade em torno de um plano dominante entre 

reformadores e educadores (SHIROMA, 2003). Assim, as reformas educacionais instituídas 

nesse período procuraram dar um novo sentido sobretudo à economia e não à educação 

brasileira (MAGALHÃES, 2014). Desse modo, os cursos de formação docente passaram a se 

preocupar com o atendimento das habilidades e competências para o mercado de trabalho, com 

o intuito de atender os interesses políticos hegemônicos neoliberais (MOURA, 2021). 

 A hegemonia, segundo Gramsci (2012), remete à dominação ideológica de uma classe 

social sobre outra, mais especificamente da classe burguesa sobre o proletariado. Para o autor, 

os interesses ideológicos de uma elite burguesa são impostos de forma camuflada à classe 

proletária, com o intuito de assegurar-lhe o poder. Em uma perspectiva gramsciana, é possível 

afirmar que a hegemonia neoliberal visa impor suas ideias políticas e econômicas aos sujeitos 

pertencentes às classes populares. Tais ideias são pautadas no pensamento técnico-prático, que 

fomentam a alienação, atendem à demanda de mão de obra qualificada, e ainda contribuem para 

a exclusão social e cultural dos sujeitos. 

 E essa concepção, infelizmente, vem sendo adotada, visto que o Brasil vem seguindo 

as imposições neoliberais, as quais se coadunam com organizações multilaterais, como: o 

Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional (FMI), a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE), dentre outras (SAVIANI, 2011).  

 Nessa perspectiva, muitos discursos de ajuda e de incentivo das grandes 

multinacionais, reproduzidos em diversos relatórios patrocinados pela UNESCO (Organização 

das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura),26 à educação brasileira possui o 

                                                           
26 De acordo com Gomide (2010), a UNESCO vem interferindo na política educacional do Brasil desde o início 

da década de 1990, a ponto de vincular e colaborar com a conservação da ordem econômica neoliberal, da 

desvalorização do trabalho docente, bem como com a precarização da educação em todo país. Os fundamentos e 
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caráter ideológico da política neoliberal, que na verdade visa estabelecer os padrões impostos 

pela elite burguesa, por meio da (con)formação dos profissionais da educação (SHIROMA; 

TURMINA, 2011). Diante desse contexto, Tello (2013) realizou uma pesquisa sobre políticas 

educacionais nos países da América Latina, na qual destaca que Brasil, México, Peru, Chile, 

Equador e Colômbia possuem relações com organizações internacionais, como o Banco 

Mundial e o BIRD (Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento), em que 

existem acordos voltados para as concepções ideológicas dessas instituições. Em sua pesquisa, 

o autor apresenta resultados que apontam uma continuidade ideológico-discursiva das entidades 

de crédito em termos de profissionalização e formação docente nas perspectivas ideológicas 

neoliberal nos países citados. Em consonância, Gomide (2011) ressalta que a UNESCO enxerga 

a formação docente como a peça fundamental para a realização das reformas educacionais, visto 

que uma reforma no âmbito educacional só terá sucesso se contar com a adesão e a participação 

ativa dos(as) professores(as).  

 É fato que a ausência de uma formação teórica consistente nos cursos de formação 

docente contribui para que os(as) profissionais da educação reproduzam propostas e projetos 

educacionais já prontos, estabelecidos pela política neoliberal. Tendo isso em vista, 

corroboramos Cunha (2006) e consideramos ser necessário restaurar a essência dos cursos de 

formação docente, bem como resgatar a função humanizada do ensino, com vistas ao 

desenvolvimento do pensamento crítico.  

 Dessa forma, compreendemos, conforme defendem Severino (2008) e Magalhães e 

Souza (2018), que a apropriação da epistemologia dos conteúdos científicos e de saberes 

docentes que estão associados à própria formação é o meio de o sujeito construir o pensamento 

crítico. Logo, torna-se essencial que os cursos de formação propiciem aos futuros(as) 

professores(as) bases epistemológicas consistentes, no intuito de que esses sujeitos superem as 

influências tendenciosas dos discursos hegemônicos, bem como realizem um trabalho 

consciente, crítico e transformador. 

   Segundo Saviani (2013); Souza e Magalhães (2016), o termo epistemologia vem de 

episteme27, palavra de origem grega, que remete à teoria do conhecimento, que versa sobre a 

                                                           
orientações apresentadas nos documentos da UNESCO, e suas intervenções para com as políticas destinadas à 

educação e à formação docente tem como objetivo a integração de ações neoliberais na economia brasileira, por 

meio da redução do papel do Estado, da privatização, da adoção de princípios liberais e da incorporação de 

orientações dos organismos internacionais. 
27 A episteme remete ao saber metodicamente organizado e teoricamente fundamentado, assim como mitus, se 

refere ao conhecimento de base religiosa; e doxa se destina ao conhecimento de senso comum ou saber opinativo 

(SÁNCHEZ GAMBOA, 2009, p. 12). Nessa mesma linha, Saviani (2013, p. 288) destaca outras palavras que se 

referem ao conhecimento, como: sofia – que “é a sabedoria fundada numa longa experiência de vida”; e gnosis – 

que “é associado ao conhecimento direto e objetivo de si mesmo”.  
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origem, natureza, valor e grau de certeza do conhecimento científico, que perpassa por várias 

áreas, destacando-se as ciências políticas e as ciências práticas. Nesse contexto, ressaltamos 

que há uma relação direta entre a epistemologia e a apropriação de saberes. Por isso, ao conduzir 

os passos da formação docente, é importante que os cursos de licenciaturas criem um processo 

epistêmico que decorra no campo da consciência, da interioridade e da desalienação, sendo 

fundamental estudar, divulgar e refletir sobre epistemologia, uma vez que sua apropriação é 

tida como a ferramenta que o sujeito possui para orientar a construção de novos conhecimentos 

e a apropriação de saberes, que o auxiliará no entendimento e na intervenção em sua realidade 

(SOUZA; MAGALHÃES, 2016).  

   

[...] as escolhas epistemológicas podem convergir para a sustentação de várias 

lógicas, as quais estarão ancoradas em desiguais paradigmas que delegarão 

diferentes perspectivas metódicas ao processo da pesquisa e, portanto, à 

própria produção do conhecimento (IANNI, 1986, 1990). A escolha 

epistemológica encerra, em si mesma, intensas contradições que evidenciam, 

por um lado, a luta, a resistência e a tentativa de superação das estratégias de 

cooptação do conhecimento, quer sejam objetivas, quer sejam, e 

principalmente, subjetivas, dos pesquisadores e suas produções; por outro, 

ocupa-se da manutenção da hegemonia neoliberal (SOUZA; MAGALHÃES, 

2016, p. 19). 

 

 

  Com base no exposto, consideramos importante que os(as) docentes tenham clareza a 

respeito de suas concepções ideológicas e epistemológicas, já que estas implicam no resultado 

de seu trabalho. Em consonância com esse pensamento, Oliveira-Neto (2020, p. 91) afirma que 

as práticas educativas realizadas por docentes são reflexo de suas escolhas epistemológicas, 

contudo essas escolhas “são espelho para a prática desenvolvida no interior da educação básica, 

o que configura uma identidade docente destes licenciandos em favor de uma lógica, 

hegemônica ou contra-hegemônica".  

  Sob essa ótica, ressaltamos que a concepção de formação de professores(as) do campo, 

defendida pelos sujeitos do campo, assume uma postura contra-hegemônica em relação às 

deliberações neoliberais. Em conformidade, Magalhães e Moura (2020, p. 70404) destacam 

que, “[...] os movimentos sociais entendem que é na coexistência, nos processos colaborativos 

que é expressa a resistência ao paradigma hegemônico neoliberal, o que ocorre a partir de ação 

fundamentada na epistemologia da práxis”.  

  No entanto, “assumir a epistemologia da práxis como caminho emancipador no campo 

da produção do conhecimento envolve assumir o papel da ciência como ação ético-política” 

(MAGALHÃES; SOUZA, 2018, p. 23). Corroboramos esse pensamento, pois  a formação 
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docente pautada na epistemologia da práxis instiga o posicionamento ético-político desses 

docentes e fortalece o movimento de resistência na luta contra-hegemônica, dado que o trabalho 

pedagógico acontece por meio da prática social humanizada, que busca abarcar os sujeitos em 

sua totalidade e conjuntura social (SOUZA; MAGALHÃES, 2016). Apoiadas nas ideias destas 

autoras, compreendemos que a epistemologia da práxis é uma teoria do conhecimento que 

oferece fundamentos para uma proposta de formação humana a partir da práxis.  

 De acordo com Saviani (2017, p. 10), o sentido de práxis remete a um “conceito 

dialético que sintetiza na forma de superação, os dois elementos contrários representados pela 

teoria e pela prática”. Nesse âmbito, a práxis pode ser definida como “atividade humana prática 

fundamentada teoricamente”, uma vez que a prática possui “explicação e fundamento na teoria, 

e a teoria presume íntima vinculação com a prática”.  Para a concepção marxista, o conceito de 

práxis remete à filosofia da práxis28, que corresponde à compreensão da atividade humana como 

unidade essencial entre teoria e prática, propondo uma “integração dialética entre o conteúdo 

científico, filosófico e ideológico” (GIMENES, 2016, p. 32). Portanto, a práxis é tida como 

uma contestação histórica, que direciona a luta das classes populares em prol da emancipação 

intelectual dos sujeitos. Todavia, é importante ressaltar que a práxis é atividade própria do ser 

humano, visto que lhe compete evidenciar e tornar crítica determinada atividade já existente 

(GRAMSCI, 1999).  

  Nesse sentido, Vázquez (2011, p. 108) destaca que: 

 

[...] A práxis contém as dimensões do conhecer (atividade teórica) e do 

transformar (atividade prática), ou seja, teoria e prática são indissociáveis: 

“[...] fora dela fica a atividade teórica que não se materializa [...] por outro 

lado não há práxis como atividade puramente material, sem a produção de 

finalidades e conhecimentos que caracteriza a atividade teórica. 

 

 Conforme o autor citado, embora apresentem sentidos contrários, entendemos que 

teoria e prática se complementam e são indissociáveis. O autor destaca, ainda, que a práxis pode 

ser reflexiva, autocrítica e crítica da realidade, pois ela é política e social.  

 Nesse contexto, Vázquez (2011, p. 5) afirma que “a práxis é a categoria central da 

filosofia que se concebe ela mesma, não só como interpretação do mundo, mas também como 

                                                           
28 A filosofia da práxis é uma “corrente da filosofia marxista que se caracteriza por uma concepção de história que 

implica a unidade entre teoria e prática”, a qual tem origem a partir de estudos de Labriola e Gramsci (GIMENES, 

2016, p. 32). Por meio da filosofia da práxis, foi possível instituir análises crítico-históricas da sociedade 

capitalista, que revelaram contradições internas deste sistema econômico, apontando que a práxis 

e a política são naturalmente relacionadas, uma vez que ambas remetem a uma relação de opostos (GRAMSCI, 

1999). 
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guia de sua transformação”. Assim, a “práxis é o modo pelo qual o ser humano produz e é 

produzido pelo mundo” e, portanto, está intrinsecamente associada a uma concepção de mundo 

(GIMENES, 2016, p. 58). Além disso, “trata-se da vinculação entre o agir e o pensar, 

articulando o interpretar e o transformar, que possibilita a superação da sociedade capitalista, 

posto que assume caráter classista, crítica e revolucionária” (GIMENES, 2016, p. 58). Nesta 

perspectiva é possível afirmar que a lógica capitalista é a própria negação da práxis, pois nega 

o processo de conscientização e gera alienação de sujeitos. 

 Ademais, ampliando o conceito, Freire (1997) destaca que a práxis é entendida na 

relação teoria-prática, entre reflexão e ação de modo que o conhecer e o agir se configuram em 

uma mesma totalidade, contribuindo com a conscientização e desalienação dos sujeitos. 

Porquanto, o processo de conscientização impulsiona a transformação social, por meio do 

pensamento crítico, rompendo com a apreensão ingênua da realidade. Dessa maneira, a 

formação de professores(as) fundamentada na práxis procura (re)direcionar os lugares da teoria 

e da prática, de modo a desvinculá-las de uma racionalidade prática ou técnica (GIMENES, 

2016).   

 Nessa direção, compreendemos que, em uma circunstância de práxis educativa se faz 

necessário e importante que os(as) docentes levem em consideração o contexto de vida em que 

os(as) estudantes estão inseridos(as), bem como realizem um trabalho pedagógico pautado na 

relação teoria-prática (VÁZQUEZ, 2011).  

  Com isso, salientamos que o ideário pedagógico na concepção da epistemologia da 

práxis volta-se à dialética e à práxis, sendo possível afirmar que esta epistemologia se apoia nas 

concepções epistemológicas do método materialista histórico-dialético, que contribui com o 

fomento do concreto pensado29, e demanda outras posições que seguem a lógica dialética, como 

a contradição, a ideologia, o trabalho, as quais, unidas, sustentam a construção do conhecimento 

crítico e emancipador (SOUZA; MAGALHÃES, 2016).  

  De acordo com Magalhães e Moura (2020), a epistemologia da práxis oferece à 

Educação do Campo elementos para outro modelo de formação humana, por meio de um 

trabalho pedagógico pautado na articulação entre os saberes populares e os conhecimentos 

científicos que perpassam os diversos contextos da vida dos povos do campo30.  Além disso, tal 

                                                           
29 Segundo Marx (1988, p. 3-4) “[...] o concreto pensado mostra-se categoria básica do processo de 

conscientização, pois é atividade prática social dos sujeitos históricos”. O concreto é concreto porque é a síntese 

de múltiplas determinações; ele é, para o pensamento, um processo de síntese, um resultado.  
30 A espera por direito à educação pública, obrigatória e gratuita dos povos do campo no Brasil perpassou por um 

governo colonial, ditatorial até chegar a um processo de redemocratização, na qual, somente a partir da 

Constituição Federal (1988), e da LDB 9394/1996 que esses sujeitos tiveram seus direitos educacionais garantidos. 

No entanto, tais leis não lhes asseguraram o direito a uma educação que fortaleça sua identidade e cultura, sendo 
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teoria contribui com a visão contra-hegemônica fundamental à educação do campo, 

impulsionando a desalienação dos sujeitos, por meio de uma formação holística, fundada em 

uma ótica filosófica e ontológica31, que abarca questões relacionadas às ciências, ao ser, aos 

contextos históricos, culturais e sociais dos sujeitos (MAGALHÃES; MOURA, 2020).  

  Nessa linha de pensamento, Moura (2021, p. 27-28) afirma que a Educação do Campo, 

na perspectiva da epistemologia da práxis, busca formar sujeitos capazes de “intervir com seus 

saberes, atitudes e práticas rumo à transformação da realidade social em que estão 

inseridos(as)”, dado que a formação no contexto desta epistemologia contribui com a ampliação 

de conhecimentos e propicia uma consciência crítica que possibilita ao sujeito “romper com 

uma consciência ingênua sobre o mundo”. É sob este ponto de vista que abordaremos a seguir 

os saberes docentes, trazendo o olhar de autores(as) que defendem a formação de 

professores(as) na perspectiva da práxis.  

 

2.2 Os Saberes Docentes 

  

 Existem diversas teorias e propostas educacionais na história da formação docente que 

contribuem para uma educação transformadora. No entanto, segundo Severino (2008), a 

educação transformadora só é possível a partir de um processo epistêmico, que propicie 

conscientização e pensamento crítico aos sujeitos. Sendo assim, a construção de novos 

conhecimentos e a apropriação de saberes passam a ser  ferramentas de que as pessoas dispõem 

para desenvolver o pensamento crítico a respeito dos diversos contextos existentes em sua 

realidade. E o pensamento crítico, por sua vez, impulsionará transformações na vida dos 

sujeitos.  

 Marques e Pimenta (2015, p. 136) destacam que “o professor passa a ser identificado 

como alguém que produz saberes, construídos em contextos e com base na reflexão e na 

pesquisa sobre a prática, à luz de referenciais teóricos”. Nessa lógica, ressaltamos que a 

apropriação de saberes está vinculada à formação de professores(as) em um contexto amplo e 

complexo, que extrapola a formação inicial. Desse modo, é fundamental que os cursos de 

licenciaturas propiciem aos futuros(as) docentes conhecimentos para que desenvolvam o 

                                                           
assim, faz-se necessário lutas e enfrentamentos diariamente, para que o ensino urbano, carregado de imposições 

capitalistas voltadas ao agronegócio não prevaleça nas salas de aulas dos camponeses e camponesas 

(MAGALHÃES; MOURA, 2020). 
31 Segundo Campos (2011), a ontologia é a parte da filosofia que contempla os estudos sobre a natureza do ser, 

da existência e da própria realidade. 
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“potencial criativo da pesquisa científica, dos instrumentais técnicos e teóricos necessários para 

a produção de novas respostas para as necessidades históricas da sociedade na fase atual de 

profundos processos de transformação” (SÁNCHEZ GAMBOA, 2009, p. 18). Assim, é 

essencial que os(as) professores(as) tenham uma formação teórico-prática consistente, a fim  de 

não homogeneizar ou padronizar os diferentes tipos de saberes e conhecimentos. É 

imprescindível que os(as) futuros(as) profissionais da educação saibam reconhecer e distinguir 

os saberes e os conhecimentos em suas diversas lógicas, seja: científica, senso comum, razão 

mítica ou religiosa.   

 De acordo com Sánchez Gamboa (2009, p. 13), os saberes e os conhecimentos se 

encontram juntos e opostos no contexto educacional, por meio de um movimento dialético. Para 

o autor, “o conhecimento se refere à parte dinâmica, ao processo de qualificar perguntas e 

produzir respostas novas e os saberes se referem ao produto, à resposta elaborada, fechada, 

empacotada, sistematizada para ser distribuída, divulgada e consumida”. Assim,  

 

[...] O conhecimento é o resultado da unidade dialética entre as perguntas e as 

respostas sobre um objeto, sob condições materiais, sociais e históricas 

específicas.  

[...] os saberes são respostas ou produtos que não exigem sua relação imediata 

com perguntas e os processos originários da sua elaboração (SÁNCHEZ 

GAMBOA, 2009, p. 11-12). 

 

 

 Com base na citação, compreendemos que o conhecimento apreendido pode se 

transformar em saber. O saber, por sua vez, é apropriado ao longo de vários momentos da vida 

dos sujeitos mediante os conhecimentos. Todavia, Sánchez Gamboa (2009) destaca que tanto 

os saberes quanto os conhecimentos são apropriados e construídos por meio de uma relação 

dialética, e que a formação desenvolvida nos cursos de licenciaturas deve propiciar aos 

futuros(as) profissionais possibilidades de construir novos conhecimentos e se apropriarem de 

novos saberes, de modo que esses lhes garantam condições para transformar suas realidades.  

 Constatamos que há um número relevante de pesquisas com foco nos saberes docentes, 

e os estudos sobre a temática se fortaleceram em vários países, inclusive no Brasil, a partir da 

década de 1990, por meio dos trabalhos de estudiosos como: Shulman (1986), Nóvoa (1996), 

Perrenoud (1999), Gauthier (1998), Tardif (2002), Freire (1996), Pimenta (1996), Guimarães 

(2004), dentre outros.  

 Segundo Magalhães (2016), o tema saberes docentes foi introduzido em nosso país 

especialmente por influência das obras de Maurice Tardif, que os relacionam a conhecimentos, 

habilidades e atitudes dos(as) professores(as) na prática escolar. Nesse sentido, Moraes (2009) 
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afirma que as concepções de Tardif remetem à epistemologia da prática. Tal terminologia, 

apoiou-se no conceito de pensamento reflexivo de John Dewey (1959), bem como na concepção 

de profissional reflexivo, cunhada por Donald Schön (1997). Essa corrente de pensamento 

originou diversas pesquisas e estudos na área da educação brasileira, principalmente por parte 

dos programas de pós-graduação em educação, nos quais se destacaram as investigações sobre 

formação de professores(as) e saberes docentes (MAGALHÃES, 2016). Por fim, enfatizamos 

que a epistemologia da prática é uma teoria do conhecimento, na qual a formação profissional 

“orienta-se pelo saber prático elaborado pelo professor em sua atividade docente e consiste em 

construir conhecimentos sobre a prática docente, a partir da ação-reflexão-ação” (SILVA, 2018, 

p. 25). 

 De acordo com o próprio Tardif (2000, p. 10), a expressão epistemologia da prática 

passou a ser empregada com o intuito de definir “o estudo do conjunto dos saberes utilizados 

realmente pelos profissionais em seu espaço de trabalho cotidiano para desempenhar as suas 

tarefas”. Para o autor, o conhecimento prático do(a) professor(a) remete ao complexo de 

capacidades que lhe possibilita resolver, de forma imediata, problemas do cotidiano escolar em 

circunstâncias precárias. Nesse âmbito, a formação para o trabalho docente apoia-se em 

atividades cognitivas flexíveis e conhecimentos relacionados ao saber fazer.  

 Nessa direção, Moura (2021) destaca que, apesar de se declarar contra as concepções 

hegemônicas, a epistemologia da prática se opõe à epistemologia da práxis, e minimiza o 

conhecimento teórico, colocando em destaque a prática profissional, que por seu turno, não 

consegue sustentar uma formação holística aos sujeitos, de modo a considerar suas 

necessidades, desafios e diversidade perante a sociedade atual. Em conformidade, Oliveira-

Neto (2020, p. 85) afirma que essa teoria é “estruturada mediante um conhecimento pragmático, 

sustentado na dicotomia entre teoria e prática, sobretudo em um movimento que privilegia os 

saberes práticos, tomando como verdade apenas o que resulta desses”. Assim, compreendemos 

que, na lógica da epistemologia da prática, o papel docente está voltado ao saber ensinar a partir 

de uma prática que minimiza a teoria, logo, este(a) profissional acaba reproduzindo as 

imposições do sistema neoliberal. 

 Com base no exposto, ratificamos que nosso posicionamento é contrário às concepções 

ideológicas da epistemologia da prática, por entendermos que a formação docente presume uma 

base de conhecimentos em sua totalidade. Nesse sentido, defendemos uma formação pautada 

na epistemologia da práxis, uma vez que essa concepção remete ao processo integral de 

formação de sujeitos críticos, por meio da relação teoria-prática (SOUZA, 2014).  
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Desse modo, partindo do pressuposto de que os saberes docentes são basilares para 

propiciar ao professor(a) condições para realizar um trabalho educativo condizente com uma 

formação crítica e holística, buscamos nos fundamentar em trabalhos de pesquisadores(as) 

ligados(as) a uma concepção teórico-prática, com o intuito de nos aproximarmos da práxis. Para 

isso, tomamos como referencial as pesquisas de Saviani (1996), Pimenta (1997), Guimarães 

(1996), Sánchez Gamboa (2009) e Severino (2007).  Com intuito de evidenciar os saberes 

docentes propostos por cada autor citado, organizamos o quadro 03 a seguir: 

 

Quadro 03 – Saberes Docentes 

Saberes Docentes 

em Saviani 

Saberes Docentes 

em Pimenta 

Saberes Docentes 

em Guimarães 

Saberes Docentes 

em Sánchez 

Gamboa 

Saberes Docentes 

em Severino 

a) saber pedagógico; 

b) saber didático-

curricular; 

c) saber atitudinal; 

d) saber crítico-

contextual; 

e) saber específico. 

a) saber da 

experiência; 

b) saber do 

conhecimento; 

c) saber 

pedagógico. 

a) saber disciplinar; 

b) saber 

pedagógico-

didático; 

c) saber pertinente à 

cultura profissional. 

 

a) saber escolar; 

b) saber 

científico. 

a) dimensão dos 

conteúdos 

específicos; 

b) dimensão 

técnica; 

c) dimensão das 

relações 

situacionais; 

d) dimensão ética. 

Fonte: Quadro elaborado pela autora, com base nas obras citadas, 2022. 

 

 

 A explanação dos saberes docentes evidenciados no quadro 03, será iniciada pelos 

saberes propostos por Saviani (1996, p. 146). A partir de sua obra “Os saberes implicados na 

formação do educador” destaca que “os saberes que determinam a formação do educador são, 

por certo, aqueles que correspondem à natureza própria da educação, sendo, portanto, por ela 

determinados”. O autor aponta cinco saberes a serem apropriados pelos(as) docentes desde a 

formação inicial, sendo eles: saber pedagógico – aquele que exprime a identidade do docente 

e é apropriado a partir da ciência da Educação, por meio das teorias educacionais que são 

apreendidas pelos educadores(as) no contexto da formação; Saber didático-curricular – trata-

se das “formas de organização e realização da atividade educativa no âmbito da relação 

educador-educando (SAVIANI, 1996, p. 149). Esse saber está ligado ao conhecimento dos 

procedimentos técnicos metodológicos e à organização do trabalho pedagógico; Saber 

atitudinal – aquele que está voltado ao comportamento do(a) docente em relação a seu trabalho, 

refletindo na construção de sua identidade profissional, dado que esse saber perpassa pelo 

diálogo, respeito, atenção às dificuldades dos(as) educandos(as), pontualidade, disciplina etc.; 

Saber crítico-contextual – refere-se aos conhecimentos acerca do contexto social, histórico, 

econômico e político que envolvem o trabalho docente, evidenciando a capacidade crítica do(a) 

educador(a) mediante a realidade social; e saber específico – que diz respeito “as disciplinas 
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que recortam o conhecimento socialmente produzido e que integram os currículos escolares” 

(SAVIANI, 1996, p. 149). Após caracterizar os cinco saberes, destacamos a necessidade de o(a) 

docente levar em consideração “o domínio potencial e efetivo dos referidos saberes por parte 

do educando”. (SAVIANI, 1996, p. 150).  Além disso, o autor ressalta a importância de o(a) 

professor(a) levar em consideração os saberes que os(as) estudantes carregam e afirma que, 

apesar de cada saber apresentar uma especificidade, eles se complementam. 

 Na sequência apresentamos os saberes docentes designados por Pimenta (1997). Em 

sua obra “Formação de Professores – Saberes da Docência e Identidade do Professor” a 

pesquisadora evidencia três saberes: o primeiro é o saber da experiência, que é adquirido 

pelo(a) professor(a) no momento que se relaciona com o(a) estudante, suscitando na prática um 

modo de reflexão e troca com os(as) colegas de trabalho, e também por meio de sua experiência 

enquanto estudante, visto que “quando os alunos chegam ao curso de formação inicial, já têm 

saberes sobre o que é ser professor, a partir de sua experiência como aluno” (PIMENTA, 1997, 

p. 7). O segundo é o saber do conhecimento, que compreende a revisão da atribuição da 

instituição de ensino na transmissão dos conhecimentos científicos e as suas particularidades, 

em uma conjuntura recente. Já o terceiro, o saber pedagógico refere-se aos conhecimentos 

relacionados à didática e às ciências da educação, os quais estão ligados à prática docente. 

Segundo Pimenta (2015, p. 145), os saberes pedagógicos são “produzidos na ação, a partir do 

confronto dos saberes sobre a educação e sobre a pedagogia com a prática”. Conforme a autora, 

esses saberes não são apropriados somente pela prática, dado que a teoria possui um 

“importante papel e propicia a produção de novas leituras sobre a realidade, ressignificando a 

prática e sendo por ela ressignificados” (MARQUEZ; PIMENTA, 2015, p. 145).  

 Para tanto, Pimenta (1997) salienta que é preciso superar a divisão entre os três saberes, 

de modo que a prática social seja o propósito central, com o intuito de que haja uma 

ressignificação dos saberes nos cursos de formação de professores(as), dado que as dimensões 

de conhecimento e de intencionalidade da formação docente devem ser tidas como práxis. 

Dessa forma, entendemos com a pesquisadora, que os cursos de formação inicial precisam 

propor atividades teórico-práticas, de natureza intencional, contemplando a organização, a 

análise e a decisão dos processos de ensino, bem como incentivar o olhar analítico e crítico 

sobre as políticas públicas educacionais, visto que a educação corresponde a um imenso 

processo de humanização. Nessa perspectiva, concordamos mais uma vez com a autora quando 

recomenda tomar os saberes como componentes formativos, visando propor novos saberes, 

pautados em uma concepção de práxis, dado que não basta produzir conhecimento, é preciso 

“produzir condições de produção do conhecimento, pois conhecer significa estar consciente do 
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poder do conhecimento para a produção da vida material, social e existencial da humanidade” 

(PIMENTA, 1997, p. 8). 

 Em conformidade com Pimenta (1996), Guimarães (2004) caracteriza os saberes 

docentes, como: saberes disciplinares, que estão voltados aos conhecimentos das ciências 

humanas e naturais, abrangendo uma cultura universal; saberes pedagógico-didáticos, que 

correspondem aos conhecimentos específicos da mediação do processo ensino-aprendizagem, 

relacionados aos conhecimentos subsidiados pela teoria da educação e vinculados ao trabalho 

coletivo e às concepções da organização escolar; e saberes pertinentes à cultura profissional, 

que destinam-se à informação e ao compartilhamento, no decurso da formação inicial e do 

trabalho docente como profissão. De acordo com esse autor, os saberes são plurais e não são 

unificados ao redor de uma única disciplina, uma teoria de ensino ou mesmo uma tecnologia. 

Eles carregam consigo os traços do humano, considerando que o objetivo do trabalho do(a) 

professor(a) é a formação do ser humano. Assim, um atributo forte da formação docente, 

segundo o autor, é a sensibilidade e a ponderação que o(a) professor(a) precisa desenvolver 

para diferenciar seus estudantes nas suas singularidades, evitando generalizações demasiadas.  

 Na sequência dessa discussão, observamos que os saberes docentes, na perspectiva de 

Sánchez Gamboa (2009) se entrelaçam com os saberes dos autores já mencionados, visto que, 

para este estudioso, os saberes remetem a saberes escolares e saberes científicos. Os saberes 

escolares são aqueles construídos no contexto da organização escolar e transformados em 

conteúdos didáticos e matérias curriculares, enquanto os saberes científicos são provenientes 

da pesquisa consolidada e dos conhecimentos fundamentados teoricamente. Desse modo, 

Sánchez Gamboa (2018) entende que os diversos saberes acumulados pelos(as) estudantes ao 

longo da vida profissional poderão ser apropriados como saberes docentes. Contudo, o autor 

ressalta ser importante que a formação inicial ofereça aos futuros(as) professores(as) uma sólida 

formação teórica conectada com a prática social, pois o domínio de outros saberes exige 

articulação com os saberes científicos e escolares.  

 Sob esse ponto de vista, Severino (2019) sustenta que os saberes necessários aos 

docentes são aqueles que se materializam pelo domínio dos conteúdos específicos, pelas 

relações situacionais e habilidades técnicas. É importante explicitar que o autor se refere aos 

saberes docentes por meio da nomenclatura: dimensões da docência. 

 Ademais, Severino (2019) destaca que o saber ou a dimensão dos conteúdos 

específicos está voltada ao conhecimento científico em sua totalidade. Já o saber ou dimensão 

técnica refere-se ao domínio de habilidades didática, que perpassa pelos recursos técnicos e 

metodológicos da profissão docente. O saber ou a dimensão das relações situacionais remete 
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à autocompreensão do(a) docente consigo mesmo e com a realidade em que está inserido, a 

partir de reflexões e autoconhecimento. E o saber ou dimensão ética está ligada à legitimidade 

que o(a) docente confere à educação, a partir de suas escolhas e atitudes, as quais são orientadas 

por seus posicionamentos políticos. O autor ressalta, ainda, que é por meio dessa dimensão que 

as condições histórico-sociais dos sujeitos são levadas em consideração no contexto do processo 

educativo em que estão inseridos, visto que a ética rememora que a educação é uma prática 

social voltada para seres humanos. Desse modo, a dimensão ética é tida como canal de reflexão 

do(a) professor(a) sobre sua prática, que abarca o ato de intervir produtivamente na vida dos 

sujeitos. 

 Mediante o exposto é possível afirmar que, embora os saberes docentes propostos por 

cada autor apresentem nomenclaturas diferentes, há semelhanças entre si e dispõem da história 

de vida dos sujeitos envolvidos, da cultura escolar, dos conhecimentos científicos, disciplinares 

e pedagógicos, que são adquiridos por meio da formação inicial e continuada, e pelas 

experiências pessoais de cada sujeito. Ademais, é possível inferir um consenso entre os autores, 

de que os saberes docentes orientam e propiciam condições para que os(as) professores(as) 

realizem um trabalho consciente e crítico frente a realidade imposta pela sociedade.  

 Isto posto, entendemos ser fundamental que os diversos saberes aqui apresentados 

estejam articulados aos saberes populares dos sujeitos do campo, por meio de uma ação 

dialética de problematização que abarque a práxis. Desse modo, no tópico a seguir discutiremos 

a formação de professores(as) e os saberes docentes no contexto da práxis, a partir da concepção 

freireana, considerando que os estudos de Paulo Freire convergem com a luta pela educação 

popular reivindicada pelos povos do campo. 

 

2.3 A Formação de Professores(as), os Saberes Docentes e a Práxis sob o olhar de Paulo 

Freire 

 

 O educador brasileiro Paulo Freire é considerado um dos pensadores mais importantes 

na história da educação mundial. Ganhou destaque por seu trabalho na área da educação 

popular, voltada para a escolarização e para a formação da consciência política, contrapondo-

se ao ensino tradicional, chamado por ele de educação bancária (FREIRE, 1996).  

 Na educação bancária, 
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[...] o saber é uma doação dos que se julgam sábios aos que julgam nada saber. 

Nesse sentido, a relação educador e educando na escola – ou fora dela – 

baseia-se na narração, na transmissão, no depósito de conhecimento, como 

uma transação bancária. Esta perspectiva gera a contradição educador-

educando, a qual deve ser superada pela educação libertadora (SANTOS, 

2013, p. 59). 

 

 

 Em oposição à educação bancária, Paulo Freire (1996) propõe a educação Libertadora, 

que incentiva o(a) estudante a problematizar e a compreender a realidade, por meio de uma 

sociabilidade instituída na práxis educativa. Segundo o autor, na educação Libertadora é 

fundamental haver diálogos sobre o dia a dia do(a) estudante e seu contexto de vida, visto que 

o diálogo é propulsor de ações que se constituem entre as pessoas. Assim, os saberes populares 

dos sujeitos são respeitados e levados em consideração no processo de ensino e aprendizagem.  

 Em vista disso, compreendemos em conformidade com Caldart (2011), que a formação 

de professores(as) do campo acontece por meio do diálogo, assim, fazendo-se necessário que a 

cultura dos sujeitos do campo integre o currículo escolar, no intuito de que haja uma ligação 

entre a natureza, o homem e suas relações com os aspectos sociais, econômicos, políticos e 

culturais que influenciam a vida das pessoas que vivem no campo. Entretanto, existe em nosso 

país uma sobreposição nos cursos de formação, de modo que prevalece o currículo e o modelo 

educacional urbano.  

 Nesse sentido, Almeida, Santos e Silva (2020, p. 10) destacam que o modelo urbano 

ainda está presente na Educação do Campo, devido ao contexto histórico da cultura escolar e 

porque “muitos dos professores que lecionam no campo não residem e não tiveram uma 

formação voltada para esse espaço”. Com isso, faz-se necessário que os(as) docentes 

(re)conheçam o percurso histórico e identitário dos sujeitos do campo. É importante que os 

cursos de licenciatura em Educação do Campo levem em consideração as experiências dos 

povos que vivem no campo e suas relações com os diversos ambientes, seja social, cultural, 

geográfico, dentre outros.  Dessa maneira, entendemos que a pedagogia libertadora de Paulo 

Freire  pode auxiliar na compreensão das relações entre o ensino e a aprendizagem com foco 

na valorização da cultura das pessoas que vivem no campo, a partir de suas memórias, valores 

e saberes, contrapondo-se à lógica de que é necessária a inferiorização de uns para garantir a 

dominação de outros. Ou seja, é importante destacar que a pedagogia libertadora tem como 

fundamento a dialética, a problematização e a participação ativa dos(as) estudantes, com vistas 

à formação crítica e à transformação social (FREIRE, 2014).  

                Ademais, de acordo com Santos (2013, p. 57): 

 



83 
 

 

A pedagogia libertadora é um dos principais suportes teóricos, tanto para as 

práticas de educação popular quanto para as perspectivas de educação não 

escolar realizada pelos movimentos sociais no Brasil.  

[...] As propostas que se inspiram na concepção libertadora de Freire lutam 

pela organização no interior dos movimentos sociais e propõem uma educação 

do povo, pelo povo, para o povo e com o povo em contraposição àquela da 

elite e pela elite, para o povo, mas contra o povo. 

 

 

 Concordando com tal pensamento, salientamos que, no contexto da concepção 

libertadora, o processo educativo só terá sentido se houver a participação ativa do(a) estudante. 

A partir desta premissa e do entendimento de que a educação deve ser libertadora e dialógica, 

articulada ao trabalho educativo que recorre à investigação social e histórica dos sujeitos, 

alguns(as) pesquisadores(as) reconhecem o método materialismo histórico-dialético nas obras 

de Freire, entretanto o autor não se declara seguidor do marxismo. É certo que sua proposta de 

ensino baseia-se na convicção de que o(a) estudante compreende o objeto de estudo praticando 

uma ação dialética com a realidade, na qual o sujeito construirá o caminho do seu aprendizado. 

Desse modo, tal proposta de ensino acontece em oposição à educação alienante ou como o 

próprio Freire dizia, ao contrário de uma educação bancária (FREIRE, 1996).  

 Em sua obra “Pedagogia da Autonomia”, Freire (1996) nos instiga a refletir sobre a 

formação de professores(as) em uma perspectiva de práxis, por meio de um estudo de saberes 

fundamentais ao ensino, em favor da autonomia dos(as) estudantes. Assim, segundo o autor, os 

saberes docentes se alicerçam em três pilares:1) não há docência sem discência; 2) ensinar não 

é transferir conhecimento; 3) e ensinar é uma especificidade humana.  

 A partir do primeiro pilar: não há docência sem discência, Freire (1996) aborda a 

relação dialética entre ensinar e aprender e destaca que o processo de ensino e aprendizagem 

perpassa um contexto que exige compromisso com a construção de conhecimentos e com a 

apropriação de saberes em uma perspectiva crítica. Nesse pilar o autor ressalta que os saberes 

docentes devem transcorrer pela rigorosidade metódica, pela pesquisa, pelo respeito aos saberes 

dos(as) educandos(as), pela criticidade, pela estética e ética, pelo exemplo, pela aceitação do 

novo e rejeição a qualquer forma de discriminação e opressão, pela reflexão crítica sobre a 

prática e pela admissão da identidade cultural dos(as) estudantes (FREIRE, 1996). De acordo 

com o autor, esse pilar se justifica porque o processo de ensino e de aprendizagem não existe 

separadamente. Ensinar é um processo que se (des)faz na experiência do saber, pois a validade 

do ensino é inexistente, uma vez que “não resulta um aprendizado em que o aprendiz não se 

tornou capaz de recriar ou de refazer o ensinado” (FREIRE, 1996, p. 24).  
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 O segundo pilar: ensinar não é transferir conhecimento evidencia que a sustentação 

do processo educativo não se constitui na transmissão do conhecimento e na sua memorização, 

e sim na compreensão, apropriação e construção do conhecimento de forma contextualizada. 

Neste sentido, Freire (1996) afirma que os saberes deste pilar devem propiciar a consciência do 

inacabado, o reconhecimento de ser condicionado, o respeito à autonomia do(a) educando(a), 

o bom senso, a humildade, a tolerância e a luta em defesa dos direitos dos(as) educadores(as) e 

educandos, a apreensão da realidade, a alegria e a esperança, a convicção de que a mudança é 

possível e a curiosidade. A curiosidade deve ser vista como uma inquietação do saber, sendo 

necessário que os(as) professores(as) tenham comprometimento com os(as) estudantes, a fim 

de propiciar uma aprendizagem democrática (FREIRE, 1996). Para o autor, esse pilar constitui 

um saber que “não apenas precisa de ser apreendido pelo(a) docente e pelos(as) educandos(as) 

nas suas razões de ser – ontológica, política, ética, epistemológica, pedagógica, – mas também 

precisa ser constantemente testemunhado, vivido” (FREIRE, 1996, p. 47).  Assim, é importante 

que o(a) professor(a) dê sentido e significado ao processo de ensino e aprendizagem, de modo 

que os(as) estudantes possam construir novos conhecimentos e apropriarem-se de novos saberes 

no coletivo.  

 No terceiro pilar ensinar é uma especificidade humana, Freire (1996) afirma que a 

autoridade docente se legitima de forma espontânea, não sendo necessário que o(a) professor(a) 

reafirme-a por discursos. O autor ressalta que os saberes devem embasar o(a) docente quanto: 

ao saber escutar, à segurança ao ensinar, à competência profissional e generosidade, ao 

comprometimento, à compreensão de que a educação é uma forma de intervenção no mundo, 

ao respeito da liberdade e autoridade, à tomada consciente de decisões, ao reconhecimento de 

que a educação é ideológica, à disponibilidade para o diálogo e ao querer bem aos educandos. 

Nesse pilar, o autor destaca que o(a) professor(a) não precisa ser arrogante ou se achar superior 

em relação aos estudantes, pois um bom trabalho, pautado no rigor científico e epistemológico 

deve vir guiado pela simplicidade e pela humildade.  

 

[...] não é minha arrogância intelectual a que fala da minha rigorosidade 

científica. Nem a arrogância é sinal de competência nem a competência é 

causa de arrogância. Não nego a competência, por outro lado, de arrogantes, 

mas lamento neles a ausência de simplicidade que, não diminuindo em nada 

seu saber, os faria melhor (FREIRE, 1996, p. 54). 

 

 



85 
 

 

 Nessa conjuntura é importante que o(a) professor(a) deixe de lado a arrogância, uma 

vez que o conhecimento está ligado à afetividade e à curiosidade, e tal comportamento acaba 

inibindo o(a) estudante de se expressar e demonstrar dúvidas e inquietações.  

 Considerando que a educação é ideológica e que por meio dela pode haver ocultação 

de verdades, compreendemos que a investigação, a ética, a criatividade, o diálogo e a 

persistência  podem promover a busca pelo conhecimento mediante indagações, que fazem 

parte de uma ação que proporciona a autonomia das pessoas (FREIRE, 1996). Dessa forma, é 

essencial que o(a) professor(a) entenda que a relação entre ele(a) e seus estudantes é afetiva e 

dialógica, fato que exige uma postura democrática. Sendo assim, é crucial que, durante a aula, 

esse profissional crie espaços para dialogar sobre as inquietações, os questionamentos e as 

curiosidade dos(as) estudantes. E ainda, é imprescindível que os cursos de formação docente, 

em destaque as LEdoC reconheçam a relevância do diálogo para a compreensão da realidade 

educacional e estruturação de saberes docentes direcionados à emancipação humana. 

 Com base nos pilares apresentados, apreendemos que os saberes docentes propostos 

por Freire (1996) são subjetivos e se entrelaçam, evidenciando novos conhecimentos. 

Compreendemos com o autor que, assim como os saberes científicos e pedagógicos, os saberes 

experienciais, populares e éticos são essenciais ao futuro(a) professor(a), dado que os saberes 

experienciais retratam a bagagem profissional do(a) docente, levando em consideração a 

história de vida e os aspectos culturais do meio em que está inserido, os saberes populares 

remetem aos conhecimentos dos(as) estudantes provenientes do contexto sociocultural a que 

estes pertencem, enquanto os saberes éticos remetem às concepções ideológicas e 

epistemológicas assumidas pelo(a) professor(a) (FREIRE, 1996).  

 Como já mencionamos anteriormente neste capítulo, a epistemologia adotada pelo(a) 

docente determina o seu trabalho. A maneira como este profissional pensa e organiza sua prática 

pedagógica remete a uma concepção epistemológica, estreitamente ligada às concepções 

políticas e ideológicas por ele assumidas. Nesta perspectiva, ressaltamos a importância de os(as) 

professores(as) se posicionarem quanto às suas opções político-ideológicas, uma vez que não 

há neutralidade na sociedade nem na educação (FREIRE,1996).  

 Assim, é relevante que os(as) professores(as) se pautem em concepções contra-

hegemônicas, que buscam conscientizar o(a) estudante a respeito de sua libertação em relação 

às opressões da classe dominante, pois o sentido primordial da formação docente para Freire 

(1996) está voltado a oferecer condições de libertação aos estudantes, por meio do 

conhecimento e do pensamento crítico. Dessa maneira, a ideia de educação tem como essência 
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a práxis, visto que esta possibilita aos sujeitos oprimidos se libertarem dos opressores (FREIRE, 

1996).  

 

[...] somente quando os oprimidos descobrem, nitidamente, o opressor, e se 

engajam na luta organizada por sua libertação, começam a crer em si mesmos, 

superando, assim, sua convivência com o regime opressor. Se esta descoberta 

não pode ser feita em nível puramente intelectual, mas da ação, o que nos 

parece fundamental é que esta não se cinja a mero ativismo, mas esteja 

associada a sério empenho de reflexão, para que seja práxis (FREIRE, 1996, 

p. 52). 

 

 Com base na citação, inferimos que a práxis é fundamento da pedagogia humanista e 

libertadora, dedicada à luta por liberdade. Logo, está voltada à reflexão e à ação das pessoas 

sobre o mundo, de modo que estas tenham condições de transformá-lo. A práxis auxilia na 

mudança da consciência humana, uma vez que a relação teoria-prática remete ao pensamento 

crítico e reflexivo sobre a realidade estudada e ecoa mudanças na estrutura da sociedade 

(FREIRE, 1996).  

 Neste sentido, a formação docente em uma perspectiva de práxis pode ser 

compreendida como um encontro de práticas político-educativas, oriundas da relação teoria-

prática, comprometida com a ética. Portanto, nessa concepção a qualidade da formação ofertada 

nos cursos de licenciaturas não está subordinada apenas à gestão do currículo, mas também aos 

conhecimentos teórico-práticos, à apropriação de saberes e às políticas educacionais que 

consigam promover maior aproximação entre os cursos de formação e a realidade dos sujeitos.  

 Em conformidade com Freire (1996), entendemos que a formação docente não pode 

se restringir à sala de aula, sendo fundamental haver articulação entre a escola de educação 

básica, a universidade e a comunidade, haja visto que essa articulação colabora com a 

consolidação da relação teoria-prática no processo de formação docente. Neste cenário, a 

formação docente necessita da participação dos diversos integrantes do processo, dado que a 

construção da autonomia se põe como um constante desafio aos docentes e toda a comunidade 

escolar.  

 Reconhecemos que não há uma prática educativa-crítica pronta, que os saberes 

docentes são construídos no decorrer da formação inicial, estendendo-se para a educação 

continuada e para o trabalho docente. Assim, inferimos que as atividades essenciais para a 

apropriação de saberes docentes são os momentos em que os(as) professores(as) e estudantes 

praticam a experiência de reconhecerem-se como sujeitos sociais e históricos, sujeitos 

pensantes, criadores e transformadores de suas realidades (FREIRE, 1996). Nesse contexto, é 
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importante que o(a) docente tenha consciência de que carece de contínuo aprendizado e 

aprofundamento teórico, e ainda, que respeite a autonomia e a identidade de cada estudante, 

que está em busca de respostas para suas inquietações e descobertas.  

  Contudo, destacamos ser fundamental ensinar por meio do respeito aos saberes 

populares construídos na ação comunitária, de modo que os sujeitos oprimidos também tenham 

acesso às instituições de ensino e ao conhecimento científico. Para tanto, é imprescindível que 

os cursos de formação docente reconheçam a relevância dos saberes populares e do diálogo na 

compreensão da realidade educacional e na estruturação de saberes docentes direcionados à 

emancipação humana. Então, compreendemos que ensinar requer autonomia e liberdade, no 

sentido de que a educação para a autonomia esteja centralizada em experiências incitadoras de 

decisões e de responsabilidades voltadas à liberdade dos sujeitos (FREIRE, 1996). Assim, 

admitimos que a educação é uma forma de intervenção no mundo e, por isso, defendemos uma 

formação pautada na práxis, uma vez que a prática não é neutra e está articulada à teoria. Diante 

desta conjuntura, no tópico a seguir, propomos uma reflexão sobre os saberes populares e o 

ensino de ciências da natureza para os sujeitos do e no campo. 

 

2.4 Os Saberes Populares e o Ensino de Ciências da Natureza para os Sujeitos do e no 

Campo 
 

 Conforme já abordado, a educação do campo, em sua origem e institucionalidade, tem 

forte ligação com os movimentos sociais. A partir de lutas e reivindicações destes movimentos, 

surgiram várias conquistas que tiveram como propósito garantir os direitos fundamentais em 

relação à educação das pessoas que vivem no campo, assegurando-lhes a valorização de sua 

identidade e diversidade sociocultural (MOLINA, 2017). 

 Mediante tal contexto, não é segredo que o ensino de ciências naturais na educação do 

campo é tido como um desafio aos professores(as). A área de ciências definida pelas diretrizes 

e princípios da educação do campo, tanto na educação básica como na educação superior, exige 

um trabalho pedagógico diferenciado, que supere o modelo de ensino que vem sendo realizado 

pelos docentes e instituições escolares. Para tanto, faz-se necessário avançar com o ensino de 

ciências, a ponto de superar metodologias focadas na memorização e na repetição, bem como 

na realização de experimentos apenas em laboratórios montados (LINDEMANN, 2010).  

 Considerando tal concepção, é fundamental que o ensino de ciências naturais esteja 

vinculado à realidade da comunidade camponesa, valorizando questões locais, históricas e 

culturais, inerentes à vida e à luta dos sujeitos do campo. Nessa perspectiva, o MST argumenta 
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que atividades culturais, como a mística32, devem ser adotadas  na Educação do Campo, visto 

que está ligada à construção da identidade dos jovens camponeses, por meio do uso de imagens, 

objetos e encenações que são utilizados para motivar o(a) trabalhador(a) do campo na luta pela 

terra (PINTO, 2011).  

  Para a compreensão dos conteúdos científicos, os(as) estudantes precisam instituir 

relações entre o conhecimento e a realidade (GOMES, 2009). Assim, no contexto da Educação 

do Campo, é necessário que a cultura camponesa passe a integrar o currículo escolar, de modo 

que o ensino possa interligar a natureza, o homem e suas relações com os problemas sociais, 

econômicos, políticos, culturais e tecnológicos que influenciam a vida dos sujeitos do campo e 

dos sujeitos da cidade (CALDART, 2011). Em consonância, Gomes (2009) defende a 

realização da atividade pedagógica pautada em temas geradores, tendo em vista o 

direcionamento da aprendizagem para a apropriação de um conhecimento concreto e 

significativo, bem como a valorização da cultura e dos saberes populares dos sujeitos que vivem 

no campo.  

 Também Freire (2019) defende os temas geradores, argumentando que propiciam uma 

metodologia conscientizadora e possibilitam a compreensão da realidade e o desenvolvimento 

do pensamento crítico dos(as) estudantes. Ademais, em consonância com esse pensamento, 

Cardoso (2020, p. 175) afirma que “os temas geradores ocupam um lugar de destaque na 

organização pedagógica das propostas educativa”, visto que estes foram pensados como uma 

“rede de relações que orientam a discussão, interpretação e representação da realidade. Desse 

modo, o trabalho a partir de temas geradores deve acontecer como metodologia 

conscientizadora, que possibilitará a compreensão crítica da realidade”. 

 Mediante tais considerações, compreendemos que as ciências naturais estão 

diretamente ligadas à realidade do campo, sendo possível propor temas geradores que auxiliarão 

nas reflexões dos conteúdos científicos, articulados com os saberes populares que estão 

vinculados às áreas sociais e culturais dos sujeitos que vivem no campo (GOMES, 2009). Dessa 

maneira, a organização do trabalho docente precisa valorizar a relação dialética proposta pelos 

temas geradores, que poderão propiciar a construção de novos conhecimentos e saberes 

                                                           
32 Segundo Pinto (2011), a mística presente nos encontros dos movimentos sociais e dos povos camponeses surgiu 

na Igreja Católica, na década de 1980, por meio das reuniões entre a igreja e os movimentos sociais rurais. Segundo 

o autor, as pessoas tinham o costume de iniciar as reuniões com uma dinâmica de motivação, e com o passar do 

tempo, essa dinâmica passou a ser chamada de mística. No decorrer dos encontros, a mística foi recebendo um 

significado mais específico, associada à atividade de luta dos trabalhadores sem-terra. 

Segundo Comilo e Brandão (2010, p. 5), “[...] a mística nos movimentos sociais do campo, em todo Brasil, é 

exemplo de preservação da cultura e dos costumes, preservando os valores que os constituíram para além das 

questões meramente práticas e visuais, como os costumes ou a organização do espaço”.  
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(GOMES, 2009). Então, podemos afirmar que a definição dos temas geradores pode ser feita 

entre professor(a) e estudante durante a investigação da realidade, compreendendo e analisando 

criticamente os saberes que os sujeitos carregam, bem como suas contradições e o movimento 

histórico de sua organização (FREIRE, 2014).  

  Nesta perspectiva, Xavier e Flôr (2015, p. 310) destacam que [...] “na escola, a cultura 

dominante é transmitida como algo natural, sem ser questionada e os saberes populares 

dificilmente são valorizados, já que não são validados pela Academia”. Desse modo, 

ratificamos o quão importante é o docente reconhecer os conhecimentos existentes nas práticas 

cotidianas dos sujeitos do campo, com o intuito de descobrir novas possiblidades para 

desenvolver o ensino de ciências. Portanto, faz-se necessário assumir os saberes populares 

como saberes que propiciam a “construção coletiva do conhecimento a partir da diversidade 

cultural de diferentes grupos e suas lógicas próprias de leitura do mundo” (XAVIER; FLÔR, 

2015, p. 314). Isso porque os saberes populares fazem parte da prática cultural das pessoas que 

vivem no campo, podendo ser manifestados por meio de receitas culinárias, de artesanatos, de 

trabalhos com a terra e com o meio ambiente, dentre outros.  

 Nesse contexto, Baptista (2010) confirma que os saberes populares podem alicerçar o 

ensino de biologia, química e física, possibilitando aos estudantes ampliarem seus 

conhecimentos, por meio da apreensão da linguagem científica e de novas formas de interpretar 

os fenômenos naturais. Nessa lógica, compreendemos juntamente com o autor, que a inclusão 

desses saberes no currículo escolar poderá impulsionar a apropriação dos saberes científicos, 

por meio do (re)conhecimento do contexto de vida dos sujeitos, o que repercutirá em 

sentimentos de pertencimento ao ensino formal. Contudo, frisamos que: 

 

 [..]a inserção de saberes populares no Ensino de Ciências é válido na medida 

em que os conhecimentos populares são valorizados e inseridos no diálogo 

entre os conhecimentos científicos e os escolares. Entretanto, é preciso 

cuidado para que os saberes populares não sirvam só como uma ferramenta de 

ensino, como exemplificação de conceitos, sem a exploração de outros 

aspectos que contribuem para uma formação mais humana do estudante 

(XAVIER; FLÔR, 2015, p. 320). 

 

 Esses saberes, portanto, não devem destoar de seus reais sentidos. E não devem se 

sobrepor aos conhecimentos científicos, mas sim auxiliar na construção de novos 

conhecimentos. Segundo Xavier e Flôr (2015), a inclusão dos saberes populares no currículo 

escolar deve levar em consideração as diferenças de linguagens utilizadas pelos estudantes e 

pelos conteúdos científicos. Para tanto, é preciso considerar tais linguagens, a fim de “explorar 
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as aplicações e as validades de cada uma, observando os diferentes modos com que os 

conhecimentos populares e os conhecimentos científicos são construídos” (XAVIER; FLÔR, 

2015, p. 318). Por isso, corroboramos as autoras quando destacam que os(as) estudantes devem 

se “apropriar da linguagem científica de tal forma que esta faça sentido dentro de seu cotidiano, 

apresentando significados reais, e não servindo somente como conceitos abstratos”. (XAVIER; 

FLÔR, 2015, p. 314). Desse modo, é importante que os(as) professores(as) saibam (re)conhecer 

os saberes docentes envolvidos nos saberes populares.  

 No âmbito dos cursos de LEdoC, concebemos que o ensino dos conhecimentos 

específicos das ciências deve “promover a problematização e a ressignificação dos saberes 

populares por meio da abordagem de temas ancorados nas práticas sociais, buscando articular 

os processos cognitivos envolvidos nas diferentes racionalidades” (XAVIER; FLÔR, 2015, p. 

316), de modo que os(as) estudantes possam (re)conhecer que o conhecimento científico pode 

contribuir com a melhoria e o aperfeiçoamento do trabalho no campo.  

 Ademais, entendemos que, ao articular os saberes populares com os saberes 

científicos, o(a) professor(a) pode possibilitar ao estudante, por meio da mediação pedagógica, 

confrontar e questionar seus conhecimentos com os conhecimentos valorizados na escola e na 

sociedade. Sobre esse ponto de vista, Xavier e Flôr (2015, p. 323) afirmam que os saberes 

populares devem ser usados “como ponto de partida para a realização das atividades” de ensino. 

Conforme as autoras, “problematizar o contexto sociocultural de onde emergem esses 

conhecimentos, entender de que forma o tradicional e o moderno se relacionam e como um 

pode se beneficiar com os achados do outro são caminhos que podem contribuir para atenuar 

desigualdades sociais” (XAVIER; FLÔR, 2015, p. 323). Para tanto,  

  

A interlocução dos saberes populares com o Ensino de 

Ciências deve, nesse sentido, partir de um saber local, das suas contradições e 

demandas, permitindo um ensino dentro de um contexto real, contribuindo 

para a formação de um indivíduo mais crítico e capaz de atuar na construção 

de uma sociedade menos desigual (XAVIER; FLÔR, 2015, p. 325). 

  

 Nesta perspectiva, acreditamos que a inclusão dos saberes populares nos currículos 

das ciências naturais contribui com a construção do pensamento crítico e transformador. 

Destarte, reforçamos que a apropriação de novos saberes e de conhecimentos ocorre por meio 

do trabalho docente pautado na relação teoria-prática. Dessa relação resulta a práxis, que 

possibilita uma formação crítica e humana, acarretando mudanças na vida das pessoas e na 

sociedade (FREIRE, 1996). Assim, consideramos ser importante que o(a) professor(a) de 

ciências naturais saiba articular os saberes docentes com os saberes populares dos(as) 
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estudantes, por meio de uma ação dialética de problematização que abarque comunidade e 

escola.  

 Ademais, compreendemos ser essencial que o(a) docente participe das atividades da 

comunidade, no intuito de propor ações pedagógicas que perpassem a abordagem de conceitos 

científicos, favorecendo um ensino de qualidade social (SILVA; LIMA; MORADILLO; 

MASSENA, 2019). 

 Mediante o contexto apresentado ao longo deste capítulo, entendemos que o ensino de 

ciências da natureza na Educação do Campo precisa partir do diálogo com vistas à práxis. A 

proposição do conteúdo a ser trabalhado nas instituições de ensino necessita ter como objetivo 

a sistematização dos saberes docentes, a partir dos saberes populares dos(as) estudantes.  Nesta 

perspectiva, o próximo capítulo desta tese destina-se à apresentação e análise dos dados 

coletados para essa pesquisa. 
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CAPÍTULO III – DIALOGANDO COM OS DADOS DA PESQUISA E 

COMPREENDENDO A REALIDADE INVESTIGADA 

 

Neste capítulo abordamos a sistematização e a análise dos dados coletados. Inicialmente 

expomos a contextualização do lócus da pesquisa, em seguida apresentamos a análise do Projeto 

Pedagógico do Curso de licenciatura em Educação do Campo (LEdoC) e, finalmente, 

caracterizamos o perfil dos estudantes e egressos, revelamos as impressões e as expectativas 

dos sujeitos participantes relativas ao curso. 

 

3.1 O Câmpus Goiás da Universidade Federal de Goiás  

 

 O Câmpus Goiás da Universidade Federal de Goiás (UFG) está situado na antiga 

capital do estado, cidade de Goiás, que também é conhecida como Goiás Velho. O município 

encontra-se a 130 quilômetros de Goiânia e pertence à região noroeste do estado (UFG, 2020b). 

Tradicionalmente, a cidade de Goiás foi, e continua sendo, cenário de lutas de trabalhadores do 

campo, em especial contra os abusos dos latifúndios e das oligarquias agrárias com suas grandes 

aglomerações de terra. Como resultado de tantas lutas, nas adjacências do município há 23 

assentamentos rurais, e estabeleceu-se como local de instituições representativas das classes 

sociais, como:  o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), a Comissão Pastoral da 

Terra (CPT) e a União Democrática Ruralista (UDR) (DUARTE, 1998). Assim, podemos 

afirmar que o elevado índice de concentração de terras elencado no projeto econômico do 

agronegócio e a evidência no segmento de organização e luta dos trabalhadores do campo 

contribuíram para a implementação do curso de licenciatura em Educação do Campo (LEdoC) 

no Câmpus Goiás (UFG, 2017a). 

 Este Câmpus possui uma história particular no contexto da UFG e da cidade de Goiás, 

pois a educação superior na antiga capital teve início na época em que esta era ainda uma 

província. No final do século XIX, existia em Goiás a Faculdade de Pharmacia e de Odontologia 

e, neste período, mais precisamente em 1898, a província recebeu o 6º curso de Direito do país, 

que, posteriormente, deu origem à Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás 

(UFG, 2020b). Com a mudança da capital do estado em 1937, a Faculdade de Direito passou a 

funcionar em Goiânia, no entanto, em 1989, a prefeitura municipal de Goiás e a UFG assinaram 

um acordo para que houvesse uma extensão da Faculdade de Direito no município de Goiás 

(UFG, 2020b). 
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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 (CASTRO, 2020, p. 158). 

  

 Alguns anos depois dessa parceria, em 2007, além do curso regular de bacharelado em 

Direito, a UFG, por meio do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária 

(PRONERA), ofertou vagas para uma turma Especial de Direito, destinada a assentados da 

reforma agrária, agricultores familiares e filhas e filhos de trabalhadores do campo. O curso 

iniciou no ano seguinte, atendendo 57 estudantes oriundos de diversos estados do país (UFG, 

2020b).   

 

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 processos. 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 (CASTRO, 2020, p. 159). 

 

 Embora a oferta dessa turma de Direito na UFG tenha causado alguns 

descontentamentos à população de Goiás, o curso representou um marco na história da 

educação superior do município e da UFG, visto que foi a primeira vez que uma instituição de 

ensino superior, pública, no país, ofertou um curso de bacharelado em Direito destinado 

especialmente aos sujeitos do campo. A partir da oferta desse curso, a UFG abriu edital para 

concurso público, para compor o corpo docente do curso de Direito em Goiás. O edital previa 

a contratação de 10 professores efetivos (CASTRO, 2020). 

 Em 2008, a UFG abriu novos cursos de graduação na cidade de Goiás, por meio do 

programa federal REUNI - Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais. Com a expansão de novos cursos no município, em 2009, foi criado o 

Câmpus Goiás, que passou a funcionar com três cursos de graduação: Direito (bacharelado), 

Filosofia (licenciatura) e Serviço Social (bacharelado). Após quatro anos, em 2013, foram 

ofertados mais dois novos cursos, sendo eles: Administração (bacharelado) e Filosofia 
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(bacharelado). Somente em 2014, o Câmpus Goiás passou a ofertar o curso de Educação do 

Campo (licenciatura) e, no mesmo ano, por meio de normativas do novo regimento da UFG, 

este Câmpus se tornou uma Regional, denominada Regional Goiás. Em sequência foram 

instituídas duas Unidades Acadêmicas: a Unidade Acadêmica Especial de Ciências Sociais 

Aplicadas (UAECSA) e a Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas (UAECH). Ao 

instituir as Unidades Acadêmicas, “foi necessário alugar um espaço para a instalação da 

UAECH. O local escolhido foi o prédio do Colégio Sant’Anna, localizado no centro 

histórico[...]” de Goiás (CASTRO, 2020, p. 161). De acordo com a autora, o prédio foi 

inaugurado em 1889, com a criação do Colégio Sant’Anna, que era administrado pelas irmãs 

Dominicanas de Nossa Senhora do Rosário de Monteils. No entanto, por questões 

administrativas e financeiras, o colégio foi fechado no ano de 2014. 

 

Figura 01 – Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas 

 

Fonte: UFG, 2021. 

 

 A imagem 01 apresenta a vista parcial do prédio da UAECH, que abriga o curso de 

licenciatura em Educação do Campo, de Filosofia (bacharelado e licenciatura) e de Pedagogia.  

Segundo Castro (2020), parte da população de Goiás não viu com bons olhos a locação desse 

prédio para a UFG.  
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[...] 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, que 

[...] começava a ofertar o ensino superior gratuito para a classe trabalhadora e 

seus filhos, principalmente os oriundos do campo, os quais já vinham 

ocupando o latifúndio do saber da UFG na cidade de Goiás, desde 2007 

(CASTRO, 2020, p. 161). 

  

 A objeção da população em relação à locação do prédio para a UFG esteve, de certa 

forma, ligada à ocupação da LEdoC, pois o tradicional prédio do colégio da cidade, que ofertou 

educação básica para as filhas e filhos da elite goiana, por mais de um século, agora estaria 

ofertando educação superior às filhas e filhos da classe trabalhadora (CASTRO, 2020).  

 

Figura 02 – Unidade Acadêmica Especial de Ciências Sociais Aplicadas 

 

Fonte: UFG, 2021. 

 

 Esta Unidade Acadêmica, situada no setor Areião do município de Goiás abriga os 

cursos de bacharelado em: Administração, Arquitetura e Urbanismo, Direito e Serviço Social. 

O curso de Arquitetura e Urbanismo foi aprovado para funcionamento no ano de 2014, porém 

só começou a ser ofertado no primeiro semestre de 2015, em período integral. Também em 

2015, ocorreu processo seletivo para a segunda turma Especial de Direito, novamente em 

parceria com o Pronera, e destinada a beneficiários da reforma agrária e a agricultores 

familiares (UFG, 2020b). 

 No ano de 2018, a UFG e a UFBA (Universidade Federal da Bahia) firmaram parceria 

para ofertar o curso de Doutorado Interinstitucional (DINTER), envolvendo o Programa de Pós-

graduação em Arquitetura da UFBA e a UFG. O principal objetivo era a formação de 
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professores(as) integrantes do quadro efetivo da UFG, das Regionais de Goiás e de Goiânia, 

assim como de professores(as) de outras instituições públicas e privadas de ensino superior do 

estado de Goiás, que atuavam na área de Arquitetura e Urbanismo, e em áreas afins.  

  No início do ano de 2021, a Regional Goiás voltou a ser denominada Câmpus Goiás 

(UFG, 2021) e o retorno a essa designação se justifica devido ao processo de desmembramento 

das Regionais Catalão e Jatai33, que se tornaram Universidades independentes, com autonomia 

plena. A partir do ano de 2022, o Câmpus passou a ofertar o curso de licenciatura em Pedagogia, 

com o intuito de contribuir com a formação de pedagogos(as) na região noroeste do estado de 

Goiás.  

 Por meio dos cursos de graduação, projetos de pesquisas e extensão, o Câmpus Goiás 

vem se consolidando cada vez mais enquanto parte de uma Instituição de Ensino Superior de 

excelência, a UFG, contribuindo com o desenvolvimento e o crescimento do município e das 

cidades circunvizinhas. Atualmente, o Câmpus Goiás possui cerca de 1000 estudantes, 26 

técnicos administrativos e 94 professores(as) efetivos(as), distribuídos entre os oito cursos de 

graduação: Administração (bacharelado), Arquitetura e Urbanismo (bacharelado), Direito 

(bacharelado), Educação do Campo (licenciatura), Filosofia (bacharelado e licenciatura), 

Pedagogia (licenciatura) e Serviço Social (bacharelado) (UFG, 2021). 

 Apresentamos, a seguir, a Licenciatura em Educação do Campo, do Câmpus Goiás- 

UFG. 

 

3.2 A licenciatura em Educação do Campo da Universidade Federal de Goiás - Câmpus 

Goiás 
 

 Para a elaboração deste tópico nos fundamentamos nos registros do Projeto 

Pedagógico de Curso da LEdoC e nos trabalhos de Carvalho34 (2016), Castro (2020) e 

Cardoso35 (2020). Conforme já mencionamos, após as experiências-piloto desenvolvidas a 

partir de 2007, em quatro universidades federais, o MEC lançou em 2012, o edital n.º 2/2012 – 

SESU/SETEC/SECADI/MEC, que solicitava que as universidades públicas do país 

                                                           
33 Além dos câmpus Goiânia, Goiás e Aparecida de Goiânia, a UFG também se faz presente nos municípios de 

Catalão e Jataí (o primeiro município está localizado na região sudeste e o segundo na região sudoeste do estado 

de Goiás). No ano de 2018, esses dois câmpus, ou melhor, as duas regionais tornaram-se independentes e se 

consolidaram como Universidade Federal de Catalão e Universidade Federal de Jataí. (UFG, 2020b). 
34 Carvalho participou das primeiras reuniões e conferências que discutiram a necessidade da criação de uma 

licenciatura para formar professores(as) para atuar com os povos do campo no Brasil, bem como esteve à frente 

da comissão de implantação dos cursos de Educação do Campo na Universidade Federal do Tocantins.   
35 Castro e Cardoso foram as primeiras professoras aprovadas em concurso público para trabalhar na LEdoC do 

Câmpus Goiás. Recentemente, no final de 2020, as duas defenderam suas teses de doutorado, que tem como objeto 

de estudo o referido curso. 
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encaminhassem projetos político pedagógicos, com o intuito de criar cursos de LEdoC 

(CARVALHO, 2016). O edital previa para cada curso selecionado um custeio em dinheiro de 

R$4.000,00 (quatro mil reais) por ano, por estudante; 15 vagas para professores(as) com 

dedicação exclusiva e 03 vagas para profissionais técnico-administrativos(as) (CARDOSO, 

2020).   

 O ponto central desta formação deveria ser os profissionais que já estavam atuando 

nas escolas de educação básica do campo, sem a titulação mínima prevista na legislação 

educacional atual, bem como os jovens camponeses que desejassem ingressar na docência 

(CARVALHO, 2016). Destarte, a equipe de reitoria da UFG, daquele período, convocou os(as) 

diretores(as) dos Câmpus Goiás e Catalão (que ainda era Câmpus da UFG) para organizarem 

comissões para elaborar o projeto e concorrer ao edital. No Câmpus Goiás, foi instituída uma 

comissão de professores(as) via portaria da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), faltando 

pouco mais de 15 dias para o fechamento do edital.  

 Segundo Castro (2020, p. 156-157), 

 

Para a elaboração do PPP foram realizadas diversas reuniões. Ele foi 

elaborado institucionalmente, de forma coletiva e com ampla mobilização dos 

docentes da UFG Regional Goiás. 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. 
 

 

 Desse modo, levando em consideração as exigências do edital, segundo o qual o 

projeto político pedagógico deveria sinalizar e organizar a matriz curricular por áreas de 

conhecimento, prevista para a docência interdisciplinar, a comissão de elaboração do projeto 

“optou por Ciências da Natureza, Matemática e Ciências Agrárias, por 

considerar que no município de Goiás existia uma carência de professores com 

habilitação nessas áreas” (CASTRO, 2020, p. 157). Porém, o MEC devolveu o projeto e 

solicitou que fosse sinalizado apenas uma área, assim, a comissão decidiu pela área de Ciências 

da Natureza. Por conseguinte, a LEdoC do Câmpus Goiás tem como área de conhecimento as 

Ciências da Natureza, que habilita o(a) futuro(a) professor(a) a atuar com as disciplinas de 

ciências naturais: química, física e biologia, nos anos finais do ensino fundamental e no ensino 

médio, preferencialmente em escolas do campo. Possui carga horária de 3.200 horas 
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distribuídas em oito semestres, devendo ser integralizado no mínimo em 4 anos e no máximo 

em 8 anos (UFG, 2017a). 

 Ainda em 2012, as propostas do Câmpus Goiás, bem como a do até então Câmpus 

Catalão foram aprovadas.  De acordo com Castro (2020, p. 157), “apesar do escasso tempo para 

elaboração e tramitação, o PPP foi aprovado em vigésimo sexto lugar (26º), de um total de 45 

colocações”.  

 Depois de o curso ter sido oficialmente aprovado pela “Portaria n.º 72, de 21 de 

dezembro de 2012, n.º 02/2012 – SESU/SETEC/SECADI/MEC da Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (Secadi), e publicado no Diário Oficial da 

União de 27 de dezembro de 2012, e ainda, autorizado pela Resolução Consuni n.º 21/2013, de 

17 de maio de 2013” (CARDOSO, 2020, p. 91), o Câmpus Goiás começou a se organizar 

internamente para ofertar a LEdoC. 

 Em seguida, no ano de 2013, a UFG abriu concursos para docentes que atuariam no 

curso. De início, para o Câmpus Goiás foram aprovados seis professores(as), que tiveram como 

primeira atividade realizar uma revisão no Projeto Pedagógico de Curso elaborado para 

concorrer  ao edital n.º 2/2012, planejar as disciplinas e os tempos formativos da LEdoC, bem 

como pensar em estratégias de divulgação e seleção para o ingresso no curso (CARDOSO, 

2020).  

 Dessa maneira,  

 

[...] O trabalho de planejamento e escrita do PPC tornou-se uma tarefa árdua, 

conflituosa e que custou muitas horas de trabalho. No decorrer do processo da 

primeira versão, tentou-se contemplar questões importantes do curso, além de 

atender ao Regulamento Geral dos Cursos de Graduação (RGCG) da UFG 

(Resolução CEPEC N.º 1122 de 2012), que normatiza os elementos do 

documento como: fundamentos políticos, filosóficos, teórico-metodológicos, 

os objetivos, o tipo de organização, bem como as formas de implementação e 

avaliação do curso. Buscou-se, também, contemplar elementos fundamentais 

à formação de professores do Campo, tais como o regime de Alternância e a 

participação dos movimentos sociais (CARDOSO, 2020, p. 93-94). 

 

 A despeito de todo trabalho e esforço dos(as) professores(as) naquele momento, a 

proposta do regime de Alternância, conforme recomendação do edital de abertura, não foi 

contemplada36, dado que o corpo docente, em diálogo com a Pró-reitoria de Graduação da UFG, 

entendeu que os componentes curriculares da LEdoC deveriam ser ofertados por disciplinas em 

                                                           
36 A priori, a proposta dos docentes para a Alternância era que as aulas do TU fossem ministradas nos meses de 

janeiro e fevereiro, e julho e agosto, os demais meses, seriam destinados ao TC (CARDOSO, 2020). 



99 
 

 

regime semestral, conforme os demais cursos de licenciaturas da universidade, uma vez que o 

próprio edital de criação previa que o mesmo deveria ser institucionalizado após a conclusão 

da primeira turma (CARDOSO, 2020). Dessa forma, decidiu-se que: 

 

Cada semestre do curso se constitui por dois TUs (TU01 e TU02) e um TC, e 

em cada semestre alternam os dois TUs com um TC. Desta forma, o semestre 

inicia com o TU01, segue com o TC e finaliza com o TU02. Em geral, cada 

TU tem duração aproximada de quarenta dias e o TC, geralmente, dura em 

torno de 30 dias. A LEdoC busca, com essa organização, que os 

conhecimentos desenvolvidos no TU01 se integrem às atividades do TC, e no 

TU02 ocorra uma sistematização do conhecimento desenvolvido ao longo do 

semestre (CARDOSO, 2020, p. 120). 

 

 

 Assim, desde o início da primeira turma (maio de 2014), a LEdoC funciona na 

modalidade regular presencial no regime da alternância, que se divide entre Tempo 

Universidade (TU) e Tempo Comunidade (TC), durante os semestres letivos, conforme o 

calendário da UFG. Vale ressaltar que, na matriz curricular do primeiro PPC do curso, a carga 

horária de todas as disciplinas foi dividida de forma que contemplasse apenas um TU e um TC. 

No entanto, o colegiado da LEDOC percebeu que tal divisão colaborava com o distanciamento 

entre TU e TC, desse modo: 

 

[...] 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 relação fechamento entre os dois tempos formativos 
educativos 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 

(CASTRO, 2020, p. 170-171). 

 

 Com essa nova dinâmica foi proposta, também, a criação das disciplinas de 

Experiência Compartilhada I, II, III e IV, com carga horária de 64 horas (cada), que são 

desenvolvidas durante o TC, nos períodos: 1º, 2º, 3º e 4º, com duração aproximada de 30 dias.  

 

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 (CASTRO, 2020, p. 172). 
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 Nesse seguimento, os(as) professores(as) que ministram as disciplinas de Experiência 

Compartilhada, bem como o Estágio Supervisionado, deveriam acompanhar os estudantes nas 

comunidades em que acontecem o TC, porém, a Universidade não oferece recursos para o 

deslocamento desses profissionais. Assim, em alguns casos, em que os(as) professores(as) não 

retiram recursos do próprio bolso, as visitas às comunidades não acontecem, e os estudantes 

ficam desassistidos neste período. Outra questão que também abarca o TC, é que os(as) 

professores(as) que não ministram as disciplinas de Experiência Compartilhada e Estágio 

Supervisionado, não se envolvem nas atividades do TC. Em alguns casos há profissionais que 

aproveitam este período para tirar férias. 

 Em relação a número de professores(as) na LEDOC, o edital de criação do curso, 

previa a contratação de 15 professores(as), dessa maneira, em junho de 2014, houve um novo 

concurso público37 para completar o quadro docente da LEdoC. A respeito desse assunto, 

Castro (2020, p. 176), ressalta: 

 

[...] 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.  

 

 

 Diante do contexto apresentado, atualmente o curso conta com 13 professores(as) que 

trabalham com carga horária de 40 horas semanais, em regime de dedicação exclusiva e 03 

técnicas-administrativas, das quais duas servidoras atuam na secretaria da LEdoC e a terceira 

profissional exerce a função de secretariado executivo da Unidade Acadêmica à qual o curso 

pertence (CARDOSO, 2020).  

 Em conformidade com o edital n.º 02/2012, nos três primeiros anos, as aulas na LEdoC 

aconteceram em tempo integral, nos turnos matutino e noturno, e contava com o suporte da 

extinta Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão 

(SECADI), assegurando aos estudantes um auxílio em dinheiro para custear gastos com 

                                                           
37 Foi nesse concurso que fui selecionada para compor o quadro de professores da LEdoC, porém, como fiquei 

classificada em segundo lugar, minha convocação para assumir o cargo aconteceu somente em dezembro daquele 

ano, desse modo, iniciei minhas atividades de trabalho nesse curso em janeiro de 2015. 
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alimentação, hospedagem e deslocamentos. No entanto, nos anos de 2015 e 2016, o valor foi 

reduzido, sendo este benefício encerrado completamente a partir de 2017, com a justificativa 

de que os cursos deveriam ser institucionalizados38 e os auxílios estudantis deveriam, então, 

partir dos mesmos recursos e condições que as instituições de ensino oferecem aos demais 

estudantes.  

 Com o fim do auxílio e com as aulas em dois turnos, houve muitos casos de evasão, 

visto que alguns estudantes dependiam do benefício para se manter na universidade, seja para 

pagar o transporte ou garantir a moradia na cidade durante o TU. Desse modo, após longos 

diálogos com os/as estudantes, o colegiado da LEdoC decidiu que as aulas do TU aconteceriam 

somente no período noturno, de segunda a sexta-feira e, aos sábados, no período matutino, 

conforme destaca Cardoso (2020, p. 96): 

 

A organização do semestre reduzido, somado ao fato de as disciplinas serem 

ofertadas em dois períodos, matutino e noturno, foram obstáculos à 

conciliação das atividades do curso com as atividades dos estudantes, que 

trabalhavam nas escolas e daqueles que não podiam se afastar da propriedade. 

Muitos estudantes não conseguiram integralizar todos os componentes 

curriculares do semestre, o que, ao longo do tempo, resultou em evasão. A 

procura por alternativas e dinâmicas que melhor favorecessem o processo de 

ensino-aprendizagem ao longo dos semestres seguintes foi constante. 

[...] Após muito diálogo entre os alunos e o colegiado do curso, no primeiro 

semestre de 2016, as disciplinas do TU passaram a se concentrar no período 

noturno e aos sábados, no período matutino. Dessa forma, foi possível aos 

discentes trabalhadores, principalmente, os professores e funcionários da 

SME, melhor conciliar o curso de formação superior, sua jornada de trabalho 

e o cuidado na propriedade. 

 

 

 Assim, as mudanças e adequações na LEdoC vêm acontecendo desde seu primeiro ano 

de funcionamento. O primeiro vestibular específico do curso estabelecia alguns critérios aos 

participantes, no sentido de atender as exigências do Pronacampo quanto à prioridade aos 

professores(as) em exercícios nas escolas do campo e o atendimento de jovens e adultos ligados 

a instituições do campo em atividades educativas (CARDOSO, 2020). Desse modo, no ato da 

matrícula, era exigido dos aprovados documentos que comprovassem atuação ou vínculo com 

as escolas do campo. Porém, tal exigência foi deixada de lado a partir do segundo vestibular, 

pois esta causou alguns transtornos no momento da matrícula, “já que parte dos aprovados não 

possuía vínculos formais com as escolas do campo; apesar de serem, em grande parte, 

                                                           
38 Com a institucionalização do curso, os estudantes passaram a pleitear bolsas de estudos juntamente com os 

demais estudantes da instituição. Assim, os principais programas que concedem bolsas aos estudantes da LEdoC 

são o PIBID e o Residência Pedagógica (UFG, 2021).  
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pertencentes às famílias de assentados ou agricultores”, e, em número menor, “sujeitos que, 

apesar de viverem na área urbana, tinham como desejo trabalhar em escolas do campo” 

(CARDOSO, 2020, p. 93). 

 Atualmente o ingresso no curso acontece por meio de processo seletivo via vestibular 

específico, ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) e SiSu (Sistema de Seleção Unificada), 

regulamentado por edital próprio da UFG (UFG, 2017a). Desde o primeiro vestibular, os(as) 

professores(as) da LEdoC fazem visitas aos assentamentos e às comunidades do campo 

localizadas nas proximidades da cidade de Goiás, bem como se deslocam até a Aldeia indígena 

em Aruanã-GO, para divulgar e fazer inscrição dos interessados no processo seletivo do curso, 

porém, apesar de todo esforço, a partir do segundo vestibular o número de vagas ofertadas não 

é preenchido. Mesmo com a redução do número de vagas anuais ofertadas, passando de 120 

para 40 vagas (após os três primeiros anos de funcionamento) e com a institucionalização do 

curso, que abriu preceito para que o ingresso seja feito via seleção pública, permitindo que 

outros sujeitos usufruam do direito de cursar a LEdoC, sem necessariamente ter vínculo com o 

campo, o quantitativo de vagas ofertadas não é atingido. A cada ano as salas de aulas estão mais 

vazias e, com a pandemia, a situação se encontra mais complicada. Atualmente, há 38 

estudantes matriculados no curso. Esse quantitativo, distribuído por período, não atinge o 

mínimo de 10 estudantes em cada sala de aula (UFG, 2022). Desse modo, fica difícil traçar um 

perfil discente neste curso, pois também, 

 

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 as 

indígenas de Aruanã e no último vestibular chegaram os Quilombolas 

Kalungas de Monte Alegre de Goiás (CASTRO, 2020, p. 197). 

  

 No momento atual, o corpo discente da LEdoC é constituído predominantemente por 

mulheres que moram na cidade de Goiás e se interessam em trabalhar com o ensino de ciências 

da natureza.  

Com base no exposto, continuaremos nossa abordagem sobre a LEdoC, a partir da 

análise do Projeto Pedagógico de Curso (PPC).  
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3.3 O Projeto Pedagógico de Curso 

  

 Os Projetos Pedagógicos de Cursos (PPCs) da UFG são pautados na LDB – Lei nº. 

9.394/96, na Resolução que institui as diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial 

e continuada de professores(as) do magistério da educação básica, CNE/CP n.º 02/201939, na 

Instrução Normativa CEPEC/UFG, n.º 03/2016 e no Regulamento Geral dos Cursos de 

Graduação da Universidade Federal de Goiás – RGCG/UFG, Resolução CEPEC n.º 1557/2017 

(UFG, 2020b).  

 De acordo com a Instrução Normativa CEPEC/UFG, n.º 03/2016, o PPC é o 

“documento norteador da ação educativa no âmbito da formação acadêmica em nível de 

graduação e explicita os objetivos, a organização curricular, os processos de avaliação e os 

fundamentos políticos, filosóficos e teórico-metodológicos de um curso de graduação” (UFG, 

2016, p. 01).  

 O primeiro Projeto Pedagógico de Curso (PPC) da LEdoC foi elaborado no ano de 

2014, com o intuito de instituir a primeira turma de estudantes. Nos anos de 2016 e 2017, o 

documento passou por reformulações para atender as necessidades e demandas do curso já em 

andamento. Desse modo, a análise realizada nessa pesquisa se dá com base na última versão do 

PPC, aprovada no ano de 2017, que foi reformulada à luz da Resolução CNE/CP n.º 02/2015. 

Focalizamos, sobretudo,  os objetivos, a expectativa de formação profissional, os princípios 

para a formação profissional, o sistema de avaliação do processo ensino-aprendizagem e a 

estrutura curricular da LEdoC. 

 Mediante análise, compreendemos que os objetivos correspondem a um propósito que 

se deseja alcançar por meio de uma atividade ou ação. Em um projeto de curso, os objetivos 

são responsáveis por apresentar a finalidade de tal, explicitando sua ideia central. Segundo a 

Instrução Normativa CEPEC/UFG, n.º 03/2016, os objetivos de um curso de graduação devem 

contemplar aspectos do perfil profissional do egresso, estrutura curricular e contexto 

educacional. Nessa perspectiva, o PPC da LEdoC, apresenta o seguinte o objetivo geral:  

 

Implantar um programa permanente de Educação do Campo, na modalidade 

de alternância e organização escolar e pedagógica, na área de ciências da 

natureza, integrando ensino, pesquisa e extensão na formação de professores, 

                                                           
39 A Resolução CNE/CP nº 02/2019 revoga a Resolução CNE/CP nº 02/2015 e define novas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a Educação Básica, e ainda, institui a Base Nacional Comum 

para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica (BNC-Formação), levando os cursos de formação 

inicial a uma padronização curricular, que precariza “questões epistemológicas fundantes da condição do professor 

como trabalhador em uma sociedade capitalista” (SIMIONATO; HOBOLD, 2021, p. 3). 
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voltada para a docência nos anos finais do Ensino Fundamental e Ensino 

Médio, para atuarem principalmente nas escolas localizadas em áreas rurais 

(UFG, 2017a, p. 11).  

 

 

 Observamos que o objetivo proposto contempla as exigências da instrução normativa 

da UFG (03/2016), bem como procura considerar a política de educação do campo instituída 

no Decreto nº 7352/201040, abarcando dimensões essenciais da educação do campo, que 

atendam às necessidades dos(as) camponeses(as), buscando superar o modelo tradicional da 

educação urbana, por meio da valorização da cultura dos sujeitos do campo. Essas questões 

também podem ser observadas por meio dos objetivos específicos, conforme apresentado no 

quadro 04. 

 

Quadro 04 – Objetivos Específicos da LEdoC 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Subsidiar formação e capacitação de professores(as) em exercício nas escolas do campo que não possuem 

formação para a docência nos anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio; 

b) Articular o ensino das ciências da natureza, contextualizando os aspectos físicos, geográficos, políticos, 

culturais e econômicos do campo; 

c) Contribuir com a formação de educadores(as) para a gestão de processos educativos e estratégias 

pedagógicas que visem ao desenvolvimento de sujeitos autônomos para atuarem na realidade social do 

desenvolvimento de áreas rurais; 

d) Contribuir com uma formação que problematize a intervenção no campo, visando fortalecer as atividades 

desenvolvidas no campo relacionadas à sustentabilidade; 

e) Promover articulação com os movimentos e organizações sociais locais no processo da prática de 

alternância; 

f) Fortalecer a relação entre Educação do Campo e Sujeito do Campo, a partir da escola e da formação de 

professores(as);  

g) Ampliar a capacidade analítica, metodológica e atuação dos(as) educadores(as) na relação com a 

complexidade e diversidade do espaço rural; 

h) Estreitar os laços na comunidade de origem, entre professores(as), técnicos(as), lideranças de 

movimentos e organizações sociais; 

i) Estruturar alternativas de organização do trabalho escolar e pedagógico que permitam a expansão da 

Educação Básica no e do campo, considerando as condições históricas e sociais; 

j) Instigar ações de pesquisa e extensão voltadas para demandas dos povos do campo no âmbito da Regional 

Goiás; 

k) Compartilhar os equipamentos construídos para o curso com os demais cursos da Regional; 

l) Oportunizar que os licenciandos do LEdoC possam se inserir em projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão 

da Regional Goiás. 

Fonte: Elaborado pela autora com base no PPC da LEdoC, UFG, 2017a, p. 11, 2022. 

  

 Ao observarmos os objetivos, é possível perceber que a LEdoC busca realizar um 

trabalho de formação docente pautado no fortalecimento da relação entre educação do campo e 

                                                           
40 O Decreto nº 7.352, de 4 de novembro de 2010, dispõe sobre a política de educação do campo e o Programa 

Nacional de Educação na Reforma Agrária - PRONERA. Nos anexos deste trabalho apresentamos o decreto 

completo. 
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sujeitos do campo, por meio da dialética entre o conhecimento científico e a cultura dos 

camponeses. 

 Assim, concordamos com Carvalho (2011), ao sinalizar que, compor conhecimento 

científico com saberes voltados à vivência dos(as) estudantes colabora com a superação da 

disciplinaridade e com a apropriação de novos conhecimentos. Nesse contexto, a expectativa 

profissional para a formação do(a) futuro(a) professor(a) na LEdoC visa: 

  

[...] possibilitar ao egresso condições necessárias ao enfrentamento dos novos 

desafios do século XXI em detrimento das mudanças societárias no sistema 

capitalista. O egresso do curso atuará de acordo com sua formação na área de 

Ciências da Natureza, como um profissional com domínios epistemológico, 

político-educacional e didático-metodológico, aliando o entendimento das 

relações entre Sociedade, Campo e Educação. Destarte, a formação pretendida 

vislumbra uma atuação qualitativa em escolas nas séries finais do Ensino 

Fundamental e no Ensino Médio e em outros espaços educativos, em 

articulação com os conhecimentos e a cultura campesina. Do mesmo modo, o 

egresso atuará nos processos educativos, nas comunidades locais e regionais, 

consolidando o processo formativo e estabelecendo coletivamente vínculos 

junto às famílias e aos grupos sociais de origem para a implantação de 

iniciativas e/ou projetos de desenvolvimento comunitário sustentável, que 

abarquem a participação da escola. (UFG, 2017a, p. 18). 

  

 Considerando essa citação, notamos que o perfil do curso e habilidades do egresso 

estão presentes nas expectativas em relação à formação profissional da LEdoC, contemplando, 

assim, as orientações da Instrução Normativa/UFG, n.º 03/2016.  Ponderamos ainda que o 

documento preconiza que os(as) futuros(as) professores(as) superem o trabalho docente 

realizado somente em sala de aula, uma vez que as expectativas sobre a formação profissional 

e os objetivos específicos remetem ao trabalho docente voltado a outras atividades relacionadas 

à pesquisa, à extensão e à organização escolar e pedagógica, com vistas às questões do 

campesinato. 

 Nessa perspectiva, Alencar e Fleith (2010) asseguram ser importante que o(a) 

professor(a) do campo tenha conhecimento de que seu trabalho precisa ultrapassar as atividades 

em sala de aula, de modo que sua atuação compreenda e se estenda à educação como prática 

social. Assim, voltamos nosso olhar para os princípios da formação profissional da LEdoC, 

visto que estes visam abordar dimensões como a prática profissional dos(as) estudantes, 

formação técnica, formação ética e função social do(a) profissional, abarcando contextos de 

interdisciplinaridade e articulação teoria-prática (UFG, 2016). Destacamos que, no PPC há 

tópicos destinados a cada uma destas dimensões exigidas pela Instrução Normativa da UFG, 

03/2016, e ainda, enfatiza que o curso busca construir uma política de formação que se 
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identifique com as questões do campo, contemplando mais uma vez o que se estabelece no 

Decreto nº 7352/2010. 

 Segundo Farias (2019), a educação do campo deve ter como princípio norteador para 

a formação docente a qualificação dos espaços escolares e a garantia do acesso à educação, com 

vistas à permanência dos jovens no campo. Para tanto, faz-se necessário que o ensino esteja 

voltado às particularidades do espaço cultural dos sujeitos do campo, de forma a favorecer a 

pluralidade de saberes como fonte de conhecimento em diversas áreas. 

 Além disso, concordamos com Guimarães (2004), ao ressaltar que a pluralidade de 

saberes está ligada à cultura profissional, que se integra à formação da profissionalidade e da 

identidade profissional, a partir da formação inicial e da prática profissional. De acordo com o 

PPC, a prática profissional prevista nos princípios norteadores da LEdoC busca oferecer 

condições para que o(a) egresso(a) enfrente os desafios e as mudanças de uma sociedade 

capitalista, em que a formação profissional tenha em vista o atendimento a jovens e adultos 

inseridos nos meios de escolarização, e que leve em consideração os problemas 

contemporâneos do âmbito do campo brasileiro, especialmente os referentes à permanência dos 

camponeses e camponesas no campo (UFG, 2017a). Nesse contexto, Molina (2017) afirma que 

o homem do campo precisa ser visto como sujeito histórico, e que a educação do campo precisa 

levar em consideração os aspectos sociais, culturais e políticos do campesinato, respeitando 

suas particularidades e realidades.  

 Na sequência, observamos que a formação técnica da LEdoC  preconiza que será 

possível ao egresso trabalhar tanto no campo quanto na cidade, por meio das competências 

teórico-metodológicas e ético-políticas propostas a partir de atividades de elaboração, 

planejamento e coordenação de projetos e pesquisas; avaliação e implementação de políticas 

educacionais; organização e administração de encontros de formação; e a articulação entre 

universidade, comunidade e movimentos e organizações sociais (UFG, 2017a). Dessa maneira, 

a formação técnica proposta no PPC vai ao encontro das ideias de Caldart (2008), visto que a 

autora defende que os cursos de formação precisam propiciar aos sujeitos do campo condições 

para refletirem sobre os problemas sociais existentes, por  intermédio de projetos, pesquisas e 

atividades de ensino, de modo a possibilitar que esses sujeitos percebam e reconheçam a 

importância de valorizar e (re)construir sua identidade cultural por meio da articulação entre 

escola, comunidade e movimentos sociais. 

 Quanto à formação ética e a função social e profissional apresentadas no PPC da 

LEdoC, destinam-se à transformação social e emancipação humana, por meio da interação com 

os movimentos sociais e a cultura dos sujeitos do campo, tendo como concepção norteadora “a 
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materialidade na relação entre a teoria e a prática que coadunam com os ideais da práxis dos 

movimentos e organizações sociais” (UFG, 2017a, p. 16).  

 Nesse contexto, constatamos que a LEdoC busca realizar um trabalho pautado na 

práxis, visto que o seu PPC ressalta que a articulação entre teoria-prática deverá ocorrer 

simultaneamente durante todo o período de formação, por meio da integralização do Tempo 

Universidade (TU) e do Tempo Comunidade (TC). Além disso, porque sua visão pedagógica 

está voltada para uma ação educativa fundamentada no entendimento das lutas sociais do 

campo, e alicerçada na dialética da pedagogia da alternância como estratégia curricular em 

situações educativas que abarcam o TU e o TC (UFG, 2017a).  

 De acordo com o PPC, o TU e o TC deverão ser interligados, considerando que são 

estratégias metodológicas de interlocução, que procuram envolver o(a) estudante em um 

processo educativo singular, no qual a “experiência escolar propriamente dita ocorre no interior 

da universidade, com a experiência de trabalho e vida no seio da comunidade onde vive, 

tratando-se, portanto, de uma perspectiva de práxis” (UFG, 2017a, p. 16). Silva (2018, p. 87), 

acrescenta que: 

 

[...] o verdadeiro sentido de práxis está na ação transformadora sustentada pelo 

conhecimento da realidade e reflexão, podendo superar o imobilismo e 

fortalecer o sentido histórico da ação educativa. Conjugam-se, portanto, a 

concepção de mundo que transcende o imediatismo do presente, o 

conhecimento dos condicionantes sociais da educação e a ação dirigida à 

busca de alternativas concretas para o trabalho educativo, consolidando os 

processos de resistência no trabalho docente. 

 

 Com isso, compreendemos que na relação teoria-prática o(a) professor(a) constrói sua 

identidade profissional por meio da apropriação de diversos conhecimentos alicerçados na 

práxis. Por sua vez, a práxis requer que a construção de conhecimentos aconteça no âmbito da 

relação dialética, sendo necessário redirecionar o olhar para os saberes populares dos sujeitos 

envolvidos, com o intuito de democratizar o ensino.  

   Nessa direção, certamente a formação de professores(as) no contexto da práxis exige 

que o trabalho docente esteja voltado a uma totalidade do conhecimento produzido, havendo 

articulação entre o conceito a ser ensinado e as concepções teórico-metodológicas (SOUZA; 

MAGALHÃES, 2016). Portanto, é necessário que a formação docente seja realizada por meio 

de um trabalho global, que transcenda a disciplinaridade, exigindo responsabilidades 

partilhadas e desenvolvimento de atividades interdisciplinares. 
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 Na análise do PPC, encontramos ainda alguns ensaios sobre a formação de 

professores(as) em uma perspectiva interdisciplinar. O documento deixa claro que o curso 

procura descobrir caminhos para realizar um trabalho interdisciplinar, uma vez que este é um 

desafio a ser superado e ao mesmo tempo uma “tentativa de estabelecer pontes não somente 

entre disciplinas de diferentes áreas, como também entre as disciplinas e o conhecimento que é 

gerado pelas culturas locais em que os estudantes estão inseridos” (UFG, 2017a, p. 15).  

 Ademais, está enfatizado no PPC que a área das ciências da natureza deverá ser 

articulada com os conhecimentos tidos como básicos e fundamentais para entender o 

desenvolvimento do e no campo, por meio da interdisciplinaridade, tendo como base a dialética. 

(UFG, 2017a). Para Japiassu e Marcondes (1991), por meio da interdisciplinaridade é possível 

promover a interação entre duas ou mais disciplinas, de modo que essa interação possa integrar 

de forma mútua: conceitos, epistemologias, terminologias, metodologias, procedimentos e 

outros. Seguindo essa linha de pensamento, Cardoso (2020, p. 178) destaca que a 

“interdisciplinaridade remete à necessidade de compreender a realidade como uma totalidade 

concreta e dialética”. Segundo a autora, ela oferece possibilidades para a interpretação dos fatos 

sociais a partir de uma compreensão integral da realidade, dado que “as interpretações são 

complementares e não disjuntas”. A autora afirma, ainda, que a alternância é um meio profícuo 

para desenvolver um trabalho interdisciplinar na LEdoC, no entanto, percebemos que, no PPC, 

não há um delineamento consistente sobre como a alternância deve ser trabalhada no curso. 

Compreendemos que a interdisciplinaridade pode superar a fragmentação das disciplinas da 

LEdoC, atuando como eixo articulador entre as áreas do conhecimento, bem como entre o TU 

e TC, porém, para isso, é necessário estabelecer os caminhos e as propostas, no intuito de dar 

direcionamentos para os(as) professores(as) formadores(as) realizarem tal trabalho. 

 Em relação à avaliação da aprendizagem, o PPC da LEdoC explicita que o processo 

adotado permite ao professor(a) buscar novas estratégias e recursos, visto que esta se constitui 

em caráter contínuo, buscando estabelecer ligações interdisciplinares entre as disciplinas e 

os(as) professores(as). Dessa forma, o sistema de avaliação do processo ensino-aprendizagem 

na LEdoC procura seguir as recomendações constantes do RGCG da UFG, que tem como base 

a LDB 9.394/96 (UFG, 2017c). 

 

 

[...] a avaliação do desempenho de graduação é feita por disciplina, frequência 

e o aproveitamento. O resultado da avaliação será divulgado pelo professor 

da disciplina no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas 

(SIGAA), até a data definida pelo calendário acadêmico, por meio de uma 
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nota expressa em grau numérico de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), com no máximo 

uma casa decimal. Essa nota corresponde a, no mínimo, duas avaliações 

realizadas efetivamente durante o semestre letivo (UFG, 2017c, p. 107). 

 

 A despeito de constar do PPC que o curso busca estabelecer ligações interdisciplinares 

entre suas disciplinas e os(as) professores(as) por meio da avaliação, ele sugere que a avaliação 

seja realizada individualmente por cada professor(a), referente à sua disciplina. Conforme o 

documento, o aproveitamento acadêmico deverá acontecer por meio de acompanhamento 

contínuo do(a) estudante e dos resultados obtidos nas atividades programadas pelos 

professores(as) de cada matéria. Assim, será considerado aprovado(a) o(a) estudante que 

obtiver média igual ou superior a 6,0 (seis) e frequência igual ou superior a 75% das aulas e 

demais atividades programadas, conforme as normas estabelecidas pelo RGCG (UFG, 2017c). 

 Sobre o ato de avaliar, Silva e Moradillo (2002, p. 06) afirmam que: 

 

[...] a avaliação escolar serve à formação dos alunos e professores para o 

exercício de seus direitos e a busca da realização de seus desejos. É preciso 

considerar que cada um chega à sala de aula munido de uma experiência de 

vida e de uma expectativa em relação à escola distintas dos demais e que vão 

influenciar sua futura aprendizagem. Não se deve esperar que todos lidem com 

o conhecimento do mesmo modo, nem que aprendam igualmente. Por isso, 

não existem padrões pré-definidos para servir de critérios de avaliação. 

   

 Neste contexto, defendemos os diversos sentidos da avaliação, que superam o aspecto 

excludente e seletivo, passando a ter foco na formação profissional e pessoal dos(as) futuros(as) 

professores(as), além de propiciar novos olhares para as dinâmicas e organização curriculares 

e pedagógicas. Assim, ratificamos o pensamento de Cardoso (2020, p. 174), quando a autora 

alerta: 

 

[...] Ressaltamos a importância da escuta dos diferentes sujeitos que fazem 

parte desta formação e o papel fundamental da avaliação como prática 

pedagógica potencializadora da tomada de consciência sobre a realidade da 

formação de professores da LEdoC, pois o desenvolvimento coletivo da 

tomada de consciência crítica sobre a realidade é o primeiro passo para a 

transformação social. 

 

 Em conformidade com o exposto, sustentamos que os critérios de avaliação devem ser 

construídos coletivamente pelos sujeitos que constituem a comunidade acadêmica, uma vez que 

consideramos que esta não se destina somente à atribuição de notas. Defendemos a avaliação 

na perspectiva formativa, em que os sujeitos estudantes possuem um papel ativo na construção 

do próprio conhecimento, enquanto os(as) professores(as) atuam como mediadores(as), 
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auxiliando no crescimento profissional e pessoal dos(as) estudantes. Segundo Araújo (2015), a 

avaliação formativa visa a melhoria da aprendizagem dos(as) estudantes, com foco na 

autoavaliação, com o intuito de que os sujeitos envolvidos compreendam e (re)conheçam os 

objetivos e os critérios de avaliação previamente traçados, bem como reflitam sobre seu 

desempenho em relação à apropriação de novos conhecimentos. 

 No quesito da estrutura curricular, o PPC da LedoC respeita o RGCG da UFG 

(RESOLUÇÃO CEPEC N.º 1557R, 2017, p. 4), o qual dispõe que um curso de graduação 

precisa se organizar em “componentes curriculares, de natureza obrigatória, na forma de Núcleo 

Comum (NC); de natureza obrigatória e/ou optativa, na forma de Núcleo Específico (NE); na 

forma de Núcleo Livre (NL) e Atividades Complementares (AC)”. Conforme as orientações do 

RGCG/UFG (2017), o núcleo comum (NC) é constituído por um conjunto de conteúdos básicos 

para a formação profissional do(a) estudante, que deverá ser trabalhado em componentes 

curriculares obrigatórios, definido pelo PPC de cada curso. Quanto à carga horária total do 

núcleo comum, esta deverá representar no máximo 70% (setenta por cento) da carga horária 

total de componentes curriculares essenciais à integralização curricular.  

 Já o núcleo específico (NE) compõe-se de conteúdos que darão características 

particulares à formação profissional do curso. Dessa maneira, o núcleo específico deverá ser 

trabalhado em componentes curriculares de condição obrigatória ou optativa (definido no PPC), 

e sua carga horária total deverá ser, no mínimo, 20% (vinte por cento) da carga horária total de 

componentes curriculares (UFG, 2017c). 

 Quanto ao núcleo livre, este objetiva ampliar e diversificar a formação do(a) estudante, 

por meio da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade, propiciando o aperfeiçoamento de 

estudos em áreas de interesse de cada sujeito, de modo a possibilitar a troca de conhecimentos 

por meio dos diversos cursos da UFG. Nos cursos presenciais, que é o caso da LEdoC, a carga 

horária total do núcleo livre deverá ter, no mínimo, 128 horas (UFG, 2017c). 

 Em relação às atividades complementares, verificamos que são atividades acadêmicas, 

escolhidas e realizadas pelo(a) estudante, durante o período em que estiver matriculado em um 

curso na UFG. Sua carga horária é definida por cada curso, porém, para efeito de integralização 

curricular, deve-se respeitar o mínimo de 100 (cem) horas (UFG,2017c). 

 Por fim, sintetizamos a organização curricular da LEdoC41 na apresentação do quadro 

05 a seguir. 

 

                                                           
41 No anexo 01 deste trabalho apresentamos a matriz curricular da LEdoC na íntegra, na qual é possível observar 

as disciplinas que compõem cada núcleo estruturante do curso. 
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Quadro 05 – Componentes Curriculares da LEdoC 

COMPONENTES CURRICULARES 
CARGA 

HORÁRIA 
PERCENTUAL 

NÚCLEO COMUM 1536 48% 

NÚCLEO ESPECÍFICO 768 24% 

NÚCLEO LIVRE 192 6% 

ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 400 12.5% 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 304 9.5% 

CARGA HORÁRIA TOTAL 3200 100% 

Fonte: Elaborado pela autora com base no PPC da LEdoC, UFG, 2017a, p. 94, 2022.   

 

 Após análise do documento, verificamos que o PPC da LEdoC cumpre as exigências 

legais em relação a sua organização curricular, em conformidade com as orientações do RGCG 

da UFG. Constatamos que as disciplinas do núcleo comum são de caráter teórico-metodológico 

das áreas humanas, exatas, sociais e agrárias, bem como as disciplinas de Experiência 

Compartilhada42 e Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso43. Esse núcleo perfaz um 

total de 1.536 horas, que correspondem a 48% do total de horas da LEdoC, conforme 

apresentado no quadro 05. 

 Já as disciplinas de núcleo específico estão distribuídas entre as áreas de Biologia, 

Química e Física, que contemplam a área de ciências da natureza e ensino de ciências, e as 

disciplinas de Estágio Supervisionado. Na LEdoC, as disciplinas de Estágio Supervisionado I, 

II, III e IV são ofertadas do quinto ao oitavo período, sendo divididas em 100 horas por 

disciplina, totalizando 400 horas, conforme estabelece a Resolução CNE nº 02/2015.  

 Entretanto, destacamos que, em nossa análise, não identificamos propostas ou 

encaminhamentos que instiguem o trabalho interdisciplinar entre as disciplinas específicas, 

embora o PPC aponte em outros momentos que o curso deverá trabalhar nesta perspectiva. 

Ressaltamos ainda que o mesmo acontece com as disciplinas de Estágio Supervisionado, pois 

                                                           
42 As disciplinas de Experiência Compartilhada I, II, III e IV destinam-se à organização e desenvolvimento das 

atividades realizadas durante o Tempo Comunidade, como, por exemplo: elaboração de memorial e caderno de 

realidade, caracterização da comunidade, pesquisa e desenvolvimento de ações na comunidade (UFG, 2017a). 
43 O curso oferece duas disciplinas destinadas à elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), que são: 

Orientação de TCC I e Orientação de TCC II, as quais são ofertadas no sétimo e no oitavo período, e tem o intuito 

de incentivar os estudantes a aprofundarem os estudos na área das ciências e educação do campo (UFG, 2017a). 
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em nenhum momento é evidenciada a interdisciplinaridade ou qualquer outra atividade 

integradora para ele. Além disso, a proposta de estágio da LEdoC não faz menção à docência 

nas escolas do campo, embora conste do PPC que o estágio é espaço de estudo, pesquisa e 

reflexão, com o objetivo de proporcionar aos estudantes a aproximação com o trabalho docente, 

com vistas ao “desenvolvimento e aperfeiçoamento/ampliação de sua formação política, 

técnica, cultural, científica, pedagógica e profissional” (UFG, 2017a, p. 101). 

  Neste contexto, destacamos que:  

 

[...] na LEdoC os estágios devem ser realizados preferencialmente em escolas 

do campo. A atuação dos futuros professores do campo está pautada no 

Decreto de n.º 7352, de 04 de novembro de 2010, o qual dispõe que a 

Educação do Campo deve ser compreendida de acordo com a realidade do 

povo camponês, para que possam ter como direito uma educação digna e de 

qualidade, sendo condizente com seus interesses e necessidades 

(CAVALCANTE; FRANÇA-CARVALHO, 2020, p. 91). 

 

 

 Em conformidade com o exposto, consideramos importante que seja incentivado que  

os(as) estudantes realizem as atividades de estágio nas escolas do campo, uma vez que o estágio 

supervisionado é parte integrante do processo de formação inicial do(a) professor(a), e oferece 

momentos oportunos para a realização da dialética entre teoria-prática e para a apropriação de 

novos saberes. 

  Em relação ao Núcleo Livre, fica evidenciado no PPC que este é formado por 

disciplinas de cunho teórico ou prático, nas quais o(a) estudante pode se matricular e frequentar 

em qualquer curso da universidade, contanto que integralize uma carga horária de 192 horas.  

 Já no que diz respeito às atividades complementares, consideramos que estas visam a 

ampliação do conhecimento dos(as) acadêmicos(as) quanto a assuntos de seus interesses, 

possibilitando contato com diversos contextos de aprendizagem, por meio de um trabalho 

autônomo e independente. Desse modo, os(as) estudantes devem cumprir uma carga horária de 

304 horas (UFG, 2017c). As atividades complementares constituem-se de um conjunto de 

atividades:  

São consideradas atividades complementares: participação em eventos 

científicos; desde que com carga horária e programação definida; impressa no 

certificado e realizada por organização competente para o mesmo; monitoria; 

iniciação científica; visitas monitoradas; participações em eventos de bancas 

de: TCC, dissertações de mestrado e teses de doutorado, assim como, 

atividades de organizações e movimentos sociais. [...] (UFG, 2017c, p. 98). 

 

 Assim, consideramos que as orientações para as atividades complementares no PPC 

da LEdoC estão coerentes com as orientações propostas pelo RGCG da UFG. Essas atividades 
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contribuem com a ampliação de conhecimentos para além da sala de aula, favorecendo a 

apropriação de novos saberes referentes à profissão docente, por meio de conhecimentos 

políticos, sociais, culturais, dentre outros.  

 Ao observarmos a matriz curricular do curso, verificamos que são oferecidas 61 

disciplinas44, distribuídas ao longo de 8 períodos. Apuramos também que discussões sobre o 

campo estão presentes tanto nas disciplinas de núcleo comum, quanto nas de núcleo específico. 

Cerca de 50% das disciplinas apresentadas na matriz curricular remetem, em suas ementas ou 

bibliografias, a questões sobre a educação do campo e sobre o campesinato, no entanto 

percebemos que os outros 50%, do quantitativo de disciplinas não estabelecem diálogo com a 

temática ou assuntos correlacionados. A respeito das disciplinas que sugerem discussões sobre 

as questões do campo, percebemos que estas buscam atender as exigências do Decreto nº 7.352, 

de 4 de novembro de 2010, porém não identificamos diálogos que sinalizem ou mencionem a 

realização de um trabalho interdisciplinar.  

 Com base no exposto, é possível apreender que o PPC da LEdoC evidencia algumas 

contradições e fragilidades, pois não explicita direcionamentos quanto: à participação e ao 

envolvimento dos movimentos sociais no curso; à realização do trabalho interdisciplinar; à 

condução da alternância em relação à articulação TU e TC; ao desenvolvimento do estágio 

supervisionado; e ao trabalho a partir da história e da cultura dos sujeitos do campo.  

 Na sequência, apresentamos os dados obtidos por meio das respostas dos sujeitos 

participantes da pesquisa aos questionários aplicados, no intuito de compreender quais são os 

saberes necessários para o exercício profissional de um(a) futuro(a) professor(a) de ciências da 

natureza que atuará com sujeitos do e no campo, na educação básica. 

 

3.4 A Caracterização e o Olhar dos Estudantes e Egressos 

  

 Como já mencionado anteriormente, aos participantes da pesquisa foram atribuídos 

nomes fictícios. Entramos em contato, via telefone e e-mail, com 43 estudantes matriculados 

do primeiro ao oitavo período45 e 48 egressos da LEdoC. Tivemos retorno e participação de 35 

sujeitos, sendo 13 estudantes e 22 egressos, que correspondem a 62,9% de egressos, e 37,1% 

de estudantes matriculados, conforme pode ser observado no quadro 06. 

                                                           
44 É possível observar as 61 disciplinas da LEdoC, na matriz curricular apresentada no anexo 01 deste trabalho. 
45 Vale ressaltar que os dados da nossa pesquisa foram coletados no segundo semestre de 2020. Devido à pandemia 

da Covid-19, houve um atraso no calendário da UFG, e o semestre letivo em andamento naquele momento, 

correspondia ao primeiro semestre do ano 2020 (2020/1) (UFG, 2020a). 
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Quadro 06 – Período Letivo Cursado pelos(as) Estudantes 

Período Quantidade % 

1º período 4 11,43% 

2º período 0 0,00% 

3º período 2 5,71% 

4º período 0 0,00% 

5º período 4 11,43% 

6º período 0 0,00% 

7º período 0 0,00% 

8º período 3 8,57% 

Egresso 22 62,86% 

Total 35 100,00% 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa, 2022. 

 

 É importante ressaltar que parte dos egressos da LEdoC foram meus alunos(as) e, por 

esse motivo, talvez o resultado tenha maior porcentagem de participação em relação aos 

estudantes em formação, dado que ainda não tive contato presencial com esses últimos, por 

estar afastada do trabalho para cursar o doutorado e, também, devido à pandemia enfrentada no 

momento. Outro fator que pode ter influenciado a não participação de mais estudantes e 

egressos em nossa coleta de dados é a falta de sinal de internet, no caso dos(as) estudantes que 

residem no campo, bem como a falta de acesso a ela, pois há um número considerável de 

estudantes e egressos que, mesmo residindo na zona urbana, ainda não dispõem de internet em 

casa.  

 Aproximadamente 90% dos(as) estudantes e egressos(as) participantes correspondem 

ao sexo feminino e predominantemente residem na zona urbana. Constatamos que, cerca de 

80% dos sujeitos que residem na zona urbana, moram em Goiás, enquanto os outros 20% 

moram em cidades circunvizinhas, como Itaberaí, Aruanã e Colônia de Uvá (distrito de Goiás). 

Em relação à cor/etnia, 45,7% dos(as) estudantes se declaram pardos(as), 22,9% disseram que 

são brancos(as), 14,2% afirmaram que são negros(as), 5,7% se declaram índios(as) e 2,9% 

dizem ser amarelos(as). Quanto à idade dos(as) participantes, verificamos que estão distribuídos 

principalmente na faixa etária entre 31 e 39 anos, que corresponde a 42,9% dos(as) 

participantes. Há também participantes que disseram ter idade entre 20 e 25 anos, (20%) e, em 

condição de empate, participantes entre 26 e 30 anos e 40 a 50 anos (14,3%). Apenas uma 
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pessoa respondeu ter entre 17 e 19 anos e outra acima de 50 anos. Nos dois casos, não chega a 

1% do público.  

 Quanto à composição do grupo familiar, para a maioria dos(as) estudantes, é formada 

por pai, mãe, cônjuge e filhos. A maior parte dos(as) participantes possui renda de 0,5 a 1 

salário, e de 1 a 1,5 salários mínimos para toda família, como mostra o quadro 07, a seguir. 

 

Quadro 07 – Renda Familiar dos(as) Estudantes e Egressos da LEdoC 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa, 2022. 

 

 De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDES), “são consideradas 

famílias de baixa renda aquelas que possuem renda mensal por pessoa (renda per capita) de até 

meio salário mínimo (RS 522,50) ou renda familiar total de até três salários mínimos (R$ 

3.135,00)” (BRASIL, 2021c, p. 1). Desse modo, é possível afirmar que a renda familiar dos(as) 

estudantes participantes da pesquisa é baixa, visto que a maior parte das famílias dos(as) 

entrevistados(as) é constituída por três ou mais pessoas, que sobrevivem com até 1,5 salário 

mínimo. Esse fato pode estar relacionado ao número de egressos ser maior que o número de 

estudantes matriculados atualmente, pois nos primeiros anos do curso era oferecido um auxílio 

permanência para todos os(as) estudantes matriculados na LEdoC. O benefício era proveniente 

de uma verba do governo federal, por meio da Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI), que previa anualmente R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais) por estudante. Com esse auxílio, muitos estudantes viram na LEdoC um meio para 

sobreviver, pois, em muitos casos, o benefício era a única fonte de renda familiar.   

Renda Familiar Quantidade % 

de 0 a 0,5 salário mínimo 3 9% 

de 0,5 a 1 salário mínimo 8 23% 

de 1 a 1,5 salário mínimo 11 31% 

de 1,5 a 2,5 salários mínimos 7 20% 

de 2,5 a 3,5 salários mínimos 0 0% 

acima de 3,5 salários mínimos 1 3% 

prefere não declarar 5 14% 

Total 35 100 
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 Com base nos dados dos(as) estudantes e egressos apresentados até aqui, estruturamos 

o quadro a seguir. Assim, a partir da ordem de chegada das respostas, o quadro foi construído 

e os nomes fictícios foram atribuídos. 

 

Quadro 08 – Estudantes e Egressos participantes da Pesquisa 

Nº Nomes 

Fictícios 
Estudante/Egresso Etnia/Cor 

Local em que está situada 

a Residência 

01 Lorena Estudante 

1 º período 

Mulata Cidade 

 

02 Anna Paula Egressa Branca Campo 

03 Fernanda Estudante 

5 º período 

Parda Cidade 

04 Gracielle Estudante 

1 º período 

Mulata Cidade 

05 Rosiane Egressa Negra Campo 

06 Gutierres Egresso Branco Cidade 

07 Talita Egressa Branca Cidade 

08 Marília Egressa Parda Cidade 

09 Ludiene Egressa Parda Campo 

10 Davany Egressa Parda  Cidade 

11 Cristiane Egressa Parda Campo 

12 Patrícia Egressa Parda Cidade 

13 Andressa Estudante 

5 º período 

Indígena Campo 

14 Líbia Estudante 

5 º período 

Indígena Campo 

15 Rívia Egressa Pardo Cidade 

16 Clemilda Egressa Pardo Cidade 

17 Cleitiane Egressa Pardo Campo 

18 Alíria Estudante 

1 º período 

Branco Campo 

19 Camila Egressa Negra Cidade 

20 Cássia Egressa Parda Cidade 

21 Jordânia Estudante 

5º período 

Negra Cidade 

22 Elton Estudante 

3º período 

Amarelo Cidade 

23 Geraldo Estudante 

1º período 

Pardo Campo 

24 Márcio Egresso Pardo Cidade 

25 Andressa Egressa Parda Cidade 

26 Mariane Egressa Parda Campo 

27 Cleide Egressa Branca Cidade 

28 Tatiane Egressa Branca Campo  

29 Rogéria Egressa Parda Cidade 

30 Marcela Estudante 

3 º período 

Parda Campo 

31 Leidiane Egressa Branca Cidade 

32 Liliane Estudante 

8 º período 

Negra Cidade  

33 Janaina Estudante 

8 º período 

Negra Cidade 

34 Juliana Estudante 

8 º período 

Negra Cidade 

35 Talles Egresso Branco Cidade 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa, 2022. 
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 Este quadro nos permite ter uma visão geral dos(as) estudantes e egressos participantes 

nesta pesquisa, bem como nos auxilia na identificação desses sujeitos em relação à 

sistematização das respostas aos questionários aplicados. Assim, iniciamos nossa análise sobre 

os olhares desses(as) estudantes e egressos(as) em relação à apropriação de saberes docentes na 

LEdoC. 

 Quando questionamos aos participantes sobre as matérias do curso que consideram ou 

consideravam mais difíceis, foram destacadas as disciplinas de ciências da natureza, 

correspondendo a cerca de 90% das respostas. Um dado preocupante, pois é justamente para 

essas matérias que a LEdoC se propõe a habilitar o(a) futuro(a) professor (a)do campo. A seguir, 

alguns excertos que exemplificam esta situação. 

 

A disciplina mais difícil é biologia, por ser muitas coisas para entender 

(estudante Gracielle). 

 

Física, por ser uma disciplina que sempre tive dificuldade desde o ensino 

médio (egressa Lurdiene). 

 

As disciplinas mais difíceis são química e física, pois os cálculos são difíceis 

(egressa Marília). 

 

 Assim como a resposta da egressa Lurdiene, outros(as) participantes também 

justificaram que consideram as disciplinas de ciências da natureza mais difíceis, desde a 

educação básica.  Embora os(as) estudantes e egressos(as) considerem as disciplinas de área 

específica do curso mais difíceis, observamos que eles têm consciência da importância de essas 

disciplinas estarem associadas às disciplinas pedagógicas no processo de formação docente, 

pois ao questioná-los sobre as matérias da LEdoC que consideram ou consideravam mais 

importantes, cerca de 80% das respostas se destinaram às matérias de ciências da natureza 

(química, física e biologia), juntamente com as pedagógicas, em especial a didática, conforme  

as narrativas a seguir. 

 

As disciplinas mais importantes são química, física, biologia e a de Didática, 

formação de professores (estudante Jordânia). 

 

As disciplinas importantes do curso são biologia, química e física, e as 

pedagógicas (egresso Talles). 

 

As didáticas, as aulas de química, física e biologia são as disciplinas mais 

importantes. Porque cada uma dessas disciplinas é fundamental para que você 
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saia da universidade um pouco qualificado, e sabendo lidar com aluno (egressa 

Cleitiane). 

 

As matérias mais importantes por ordem: Didática: porque ensina maneiras 

diferentes para um objetivo, que é ensinar; Física, Química e Biologia, porque 

o curso é de formação de professores para dar aulas nestas três disciplinas 

(egressa Cristiane).  

 

 Com base nas respostas apresentadas, é possível constatar que alguns participantes 

compreendem o papel das disciplinas de ciências da natureza e das disciplinas pedagógicas no 

processo de formação profissional docente, e ainda, muitos sujeitos reconhecem a importância 

do diálogo entre os conhecimentos específicos e pedagógicos.  

 Compreendemos que os conhecimentos pedagógicos ultrapassam o trabalho de sala de 

aula, pois permitem ao professor empregar diferentes metodologias e recursos na disciplina que 

ministra, de modo que o conteúdo seja trabalhado de diferentes maneiras, integrando a vida dos 

sujeitos com a sociedade (GUIMARÃES, 2004). Nesse sentido, Libâneo (2011) destaca que a 

disciplina didática é indispensável na formação de professores(as), visto que possibilita 

articular melhor os conhecimentos específicos com os demais conhecimentos inerentes ao 

trabalho docente. Segundo o autor, a formação docente corresponde a uma contínua relação 

entre teoria-prática, em que a disciplina didática atua como uma ponte, que se caracteriza como 

mediação entre as bases teórico-científicas da educação escolar e a prática docente.  

 Ainda sobre as disciplinas mais importantes da LEdoC, na opinião dos(as) estudantes 

e egressos(as), obtivemos respostas que destacam que todas as disciplinas são importantes e 

necessárias para a formação do(a) futuro(a) profissional, como pode ser observado nas palavras 

da Lorena, Anna Paula e Márcio. 

 

Em questão, acho todas as disciplinas muito importantes para  minha formação 

(estudante Lorena). 

 

Todas as disciplinas têm o mesmo grau de importância, uma complementa a 

outra (egressa Anna Paula). 

 

Todas as disciplinas foram importantes na minha formação. Hoje estou 

fazendo a segunda licenciatura e o mestrado. As disciplinas construíram uma 

base razoável de conhecimentos, que me possibilitaram acessar estes espaços 

(egresso Márcio).  

 

 

 É possível notar que alguns sujeitos, em especial os(as) egressos(as), têm 

entendimento do papel e da importância de cada disciplina para a formação docente. Destarte, 

questionamos aos participantes se os conteúdos e as metodologias trabalhadas nas disciplinas 
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da LEdoC correspondem às necessidades formativas do(a) futuro(a) professor(a) que atuará 

com sujeitos do e no campo. As respostas afirmativas se sobressaíram em relação às negativas, 

como podemos observar nos relatos seguintes. 

 

Sim, as necessidades são correspondidas, porque todos os conteúdos 

administrados até o momento foram relacionados com o nosso cotidiano, o 

que nos possibilitou um aprendizado onde estava presente tudo aquilo que 

usamos no campo no nosso dia a dia (estudante Líbia). 

 

Sim, pois ambas as disciplinas nos deram visões novas de como trabalhar e 

planejar não só atividades acadêmicas para sala de aula, mas também métodos 

para trabalhar no campo (egressa Camila). 

 

Sim, porque os professores procuraram adequar os conteúdos a realidade do 

Campo (egressa Davany). 

 

 

 Mediante as justificativas apresentadas nas respostas, percebemos que muitos(as) 

participantes têm consciência da importância de se relacionar os conhecimentos específicos 

com outros conhecimentos, em especial com os conhecimentos culturais do campo e seus 

sujeitos. Defendemos, consoante Freire (1996), que o contexto cultural dos(as) estudantes deve 

se fazer presente na educação, servindo de instrumento de libertação e construção de novos 

conhecimentos. 

 Nesse contexto, mesmo reconhecendo que os(as) professores(as) formadores(as) 

procuram vincular os conhecimentos específicos à realidade campesina, os(as) estudantes e 

egressos(as) sinalizam que ainda não é realizado um trabalho interdisciplinar na LEdoC.   

 

Na minha opinião as disciplinas deveriam ser trabalhadas de forma 

interdisciplinar, e mais conteúdos em laboratórios, visitas de campo (estudante 

Lorena). 

 

Na minha opinião as aulas deveriam ser diversificadas, em laboratórios, em 

atividades extra classe, como no campo, com experimentos e projetos que 

trabalham com as três disciplinas, podendo ser juntas ou separadas (egressa 

Davany). 

 

Deveriam ser trabalhadas de forma interdisciplinar. Uma dando suporte a 

outra. Voltando os recursos disponíveis no campo para fazer uma educação 

onde o que está sendo ensinado nas disciplinas de biologia, química e física 

façam sentido com sua realidade. Colocando essas matérias dentro dos 

trabalhos executados quando por exemplo eles forem fazer um queijo, um 

galinheiro, uma pamonhada, uma horta etc. (egressa Lurdiene). 

 

Deveria trabalhar de forma teórica, para os alunos receber as informações e 

depois irem para a prática, pois, eu consegui romper os obstáculos com a 
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prática, e tenho muita dificuldade só com teoria e acredito, pelos estágios que 

fiz, que a maioria dos alunos passam pelo mesmo caminho (egressa Cristiane). 

 

 

 Nas narrativas é possível perceber que os(as) discentes participantes reconhecem a 

necessidade de as disciplinas da LEdoC serem trabalhadas de forma interdisciplinar, de modo 

que haja maior interação entre conhecimentos teórico-práticos, e com as questões culturais, 

específicas dos sujeitos do campo. A despeito desses aspectos constarem do PPC, os(as) 

estudantes sinalizam que o curso ainda não consegue realizar um trabalho interdisciplinar, 

pautado na práxis e na integração dos diversos conhecimentos. 

 Perguntamos também aos participantes, quais são os saberes necessários para o 

exercício profissional de um(a) futuro(a) professor(a) de Ciências da Natureza que atuará com 

sujeitos do e no campo. Obtivemos várias repostas relacionadas aos diversos saberes, como por 

exemplo: 

 

Saber sobre a realidade da comunidade inserida, e integrar as tecnologias nos 

processos educativos (egresso Talles). 

 

O saber necessário de um professor de ciências da natureza é sempre respeitar 

o saber de cada aluno, mas ensinando os métodos científicos, pois estamos 

lidando com pessoas do campo, tem suas tradições, relacionadas com o campo 

(egressa Rívia). 

 

O profissional deve dominar o conhecimento que leciona, sendo capaz de 

conhecer os caminhos para suscitar entusiasmo nos discentes. Deve ter como 

base a ciência e a psicologia para o ato pedagógico. Sendo mediador do 

conhecimento, valorizando o conhecimento prévio do aluno. E para um 

professor de uma escola no e do campo, deve ter um vasto conhecimento 

cultural, conhecer a comunidade e vier como parte inalienável dela (egresso 

Márcio). 

 

O principal saber é ter um olhar sensível com a sua cultura. E dentro disso 

voltar as disciplinas a sua vivência, conhecimentos, dificuldades e ao seu 

cotidiano (egressa Marília). 

 

Posso afirmar que como aluna do campo e agora professora de Ciências da 

Natureza, que os saberes necessários para um futuro professor de Ciências da 

Natureza é saber relacionar as disciplinas com o cotidiano do aluno e suas 

particularidades (egressa Cristiane). 

 

 

 Com base nas respostas obtidas, verificamos que a maioria dos(as) estudantes e 

egressos(as) da LEdoC compreendem que o trabalho docente requer a apropriação  de diversos 

saberes, e mais, que o(a) profissional da educação saiba integrar tais saberes, de modo que 

propicie aos alunos a apropriação do conhecimento historicamente produzido pela humanidade.   
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 Em seguida, apresentaremos os olhares dos(as) professores(as) formadores(as) da 

LEdoC, sobre os aspectos pedagógicos e específicos do curso.  

 

3.5 A Caracterização e o Olhar dos(as) Professores(as)  

  

 Dos 12 professores que se encontravam trabalhando na LEdoC no período da coleta 

de dados, 09 responderam ao questionário proposto, incluindo o coordenador do curso. Dentre 

os(as) participantes, 66,6% correspondem ao sexo masculino e 33,3% ao sexo feminino, e cerca 

de 80% dos(as) professores(as) têm ente 30 a 40 anos de idade. Esses dados ratificam os 

demonstrativos apontados pelo Censo da Educação Superior, realizado pelo Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), em 2019. Segundo os dados do 

Censo apresentado, a maioria dos(as) docentes das instituições de ensino superior no Brasil 

(seja em instituição pública ou privada) são homens e possuem idade média de 38 anos.   

 No quadro a seguir, é possível verificar a formação acadêmica de cada professor(a) 

participante desta pesquisa. 

 

Quadro 09 – Formação Acadêmica dos(as) Professores(as) da LEdoC 

Professores(as) 

Nomes Fictícios 
Graduação Pós-Graduação 

Prof. José Vieira Licenciatura em Química Mestrado em Educação em Ciências e 

Matemática 

Prof. Francisco Licenciatura em Química Doutorado em Química – Ensino de 

Química 

Profa. Arcênia Licenciatura em Ciências Biológicas Mestrado e Doutorado em Educação em 

Ciências e Matemática 

Profa. Luzia Licenciatura em Educação Especial 

e Licenciatura em Pedagogia 

Doutorado em Educação 

Prof. Vanderlei Licenciatura em Física Mestrado em Educação Científica e 

Tecnológica e Doutorado em andamento 

em Educação em Ciências e Matemática 

Prof. Antônio Licenciatura em Ciências Exatas e 

Naturais e Licenciatura em 

Pedagogia 

Mestrado, Doutorado e Pós Doutorado em 

Educação 

Prof. José Reinaldo Licenciatura e Bacharelado em 

Biologia e Licenciatura em Química 

Doutorado em Ciências Biológicas 

Profa. Valdeci Bacharelado em Agronomia Doutorado em Agronomia 
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Prof. Manoel  Licenciatura em Matemática Doutorado em Ensino de Ciências e 

Matemática 

Fonte: Quadro elaborado pela autora,2022. 

   

 Como pode ser observado no quadro 09, a equipe docente da LEdoC é constituída por 

mestres e doutores de diferentes áreas do conhecimento. Segundo dados do INEP, o número de 

professores(as) mestres(as) e doutores(as) aumentou mais de 60% nos últimos anos, 

(principalmente nas instituições públicas), devido às metas previstas no Plano Nacional de 

Educação (PNE), lei n.º 13.005/2015, que prevê um mínimo de 35% de professores(as) 

doutores(as) e um quantitativo de 75% de mestres(as) e doutores(as) no ensino superior. (INEP, 

2019).  

 A área das ciências da natureza se destaca com o maior número de professores, que se 

justifica devido ao curso em tela propor habilitação neste campo. Outro quesito que pode ser 

observado no quadro apresentado é que as graduações em licenciaturas se sobressaem em 

relação ao bacharelado, e a maioria dos mestrados e doutorados são em educação e áreas afins. 

Esse dado é relevante para a LEdoC, visto que as licenciaturas e as pós-graduações em educação 

constituem as estruturas para a formação docente por meio dos diversos saberes, em destaque 

os saberes pedagógicos.  

 É importante ressaltar que todos os(as) professores(as) participantes desta pesquisa são 

oriundos de outros municípios e até mesmo de outros estados. Alguns se mudaram para a cidade 

de Goiás quando tomaram posse no cargo de professor(a) efetivo(a) do ensino superior, mas 

ainda há professores(as) que residem em suas cidades de origem e vão a Goiás somente para 

ministrar suas aulas. No contexto da pandemia, os(as) professores(as) que moram em outros 

municípios dificilmente iam à cidade de Goiás, onde o curso é ofertado, pois era possível 

desenvolver grande parte do trabalho por meio do ensino remoto, com o auxílio das 

tecnologias. Consideramos que esse fator inviabiliza uma formação crítica de sujeitos na 

Educação do Campo, pois dificilmente esse profissional conseguirá atender as especificidades 

e necessidades da comunidade acadêmica por meio de seu trabalho, uma vez que não se faz 

presente e não compartilha das experiências locais dos(as) estudantes.  

 Também perguntamos aos docentes participantes se conhecem a realidade 

socioeconômica e cultural dos(as) acadêmicos(as), e 75% dos(as) professores(as) afirmaram 

conhecer, 12,5% responderam talvez e 12,5% disseram não conhecer a realidade de seus 

alunos(as). Destarte, questionamos aos professores(as) se conheciam as dificuldades que os(as) 

estudantes enfrentavam para cursar a LEdoC. Os(as) participantes responderam que sim e, 
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em muitas respostas, foram destacadas a falta de recursos financeiros e questões relacionadas 

aos aspectos cognitivos, devido à ausência de uma formação básica de qualidade. 

 

Eu penso que a falta de recursos financeiros; e dificuldades cognitivas durante 

o aprendizado e falta de conhecimentos fundamentais, em função de uma 

educação básica limitada, oferecida na maioria das vezes nas escolas do 

campo, onde estes estudaram (professor Antônio). 

 

 

 Em nosso país a educação pública é relegada há décadas, e isso vem refletindo no 

baixo desempenho escolar dos(as) estudantes, principalmente daqueles(as) que enfrentam 

dificuldades financeiras. Segundo pesquisa realizada pelo Grupo de Estudos Multidisciplinares 

da Ação Afirmativa (GEMAA) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), em 2020, 

a dificuldade financeira é o fator que mais afeta a permanência e o desempenho acadêmico no 

ensino superior, visto que muitos(as) estudantes precisam conciliar estudo e trabalho. No caso 

da educação dos sujeitos do campo, a situação se torna ainda mais crítica, pois muitos(as) 

estudantes moram em locais distantes, de difícil acesso, com poucos recursos tecnológicos e 

precisam trabalhar o dia inteiro. Há acadêmicos(as) que até se mudam para a cidade onde o 

curso é ofertado, porém os desafios passam a ser maiores em relação à permanência e ao 

desempenho escolar, uma vez que ficar longe da família envolve gastos extras com moradia, 

alimentação, transporte, dentre outros.  

 Em relação às dificuldades que os(as) professores(as) encontram para ministrar suas 

aulas na LEdoC, verificamos que estas também são diversas. Foram destacadas questões 

relacionadas ao trabalho interdisciplinar, aos déficits de formação básica dos(as) estudantes, 

problemas de insalubridade e estrutura física do prédio que abriga o curso, bem como a falta de 

recursos tecnológicos e laboratórios. Contudo, a principal dificuldade sinalizada pelos(as) 

docentes foi em estabelecer relações entre o conteúdo científico e a realidade dos(as) estudantes, 

visto que esses(as) profissionais não tiveram uma formação direcionada para trabalhar com as 

questões e o público do campo. 

 

Tenho dificuldades em ministrar aulas no curso, pois toda a minha formação 

se deu em cursos que tinham como atividade fim a formação de professores 

para atuarem em centros urbanos. A leitura do curso de formação de 

professores, ao qual estive ligado em minha trajetória de formação, não 

especificava o tipo de alunos que encontraríamos em sala de aula. 

Não se trata de uma formatação de quais tipos de alunos iríamos encontrar no 

momento em que assumiria uma sala de aula. Muito menos de se estudar 

caricaturas de públicos que se fazem presentes nas diferentes escolas que os 

licenciados exercem a docência. A dificuldade se expressa, então, em 

compreender realidades distantes daquelas dos centros urbanos. Do acesso a 
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itens básicos do dia a dia dos centros urbanos - internet, biblioteca, domínio 

tecnológico básico.  As dificuldades de aprendizagem, assim como a bagagem 

"cultural", são similares entre o público urbano e aquele que vive no campo. 

Os obstáculos de aprendizagem são similares entre os dois públicos. Contudo, 

[as dificuldades] de acesso à informação e aos meios tecnológicos são mais 

expressivas no público da Educação do Campo. É importante ressaltar que 

essa dificuldade se materializa pela alta faixa etária do público da Educação 

do Campo. É um curso que recebe alunos com idades maiores que a média de 

outros cursos (esse é um dado inferido pelas experiências que tenho na 

licenciatura em Educação do campo que atuo, portanto, não é uma informação 

oficial). O alcance que a Educação do Campo oferece à universidade transitar 

por espaços que antes eram percorridos por cursos distantes da realidade do 

sujeito do campo se tornou palpável para esses sujeitos que estavam 

marginalizados por suas condições intrínsecas de não poderem sair do campo. 

Todo o déficit que esse público marginalizado possui, no que tange ao acesso, 

utilização, manipulação, domínio e formalização dos meios tecnológicos, 

assim como as dificuldades comuns entre os diferentes públicos das 

licenciaturas (déficit de aprendizagem nas disciplinas básicas - Matemática e 

Língua Portuguesa) são as dificuldades que visualizo e vivencio com os 

estudantes da Educação do Campo (professor Francisco). 

 

Em suma, a principal dificuldade é justamente estabelecer uma conexão com 

a realidade campesina de tudo que é ensinado, uma vez que minha formação 

é totalmente contextualizada no ambiente urbano (professor José Vieira). 

  

 Assim, percebemos que os(as) professores(as) da LEdoC entendem a importância de 

conectar os conhecimentos científicos à realidade dos estudantes, entretanto a maioria destes 

profissionais teve o primeiro contato com a temática do campo e seus sujeitos a partir da 

preparação para o concurso público para atuar como professores(as) na LEdoC. Desse modo, 

esses(as) docentes vêm buscando suprir a falta de conhecimento em relação à educação do 

campo, por meio de cursos de formação continuada e de grupos de estudos e pesquisas46. No 

entanto acreditamos ser importante o(a) professor(a) estabelecer diálogos com a comunidade a 

qual os(as) estudantes pertencem, bem como estreitar relações e criar vínculos que fortaleçam 

o processo formativo dos(as) acadêmicos(as).  

 No caso da educação do campo, a comunidade acadêmica se estende aos movimentos 

sociais e sindicatos que lutam pelos direitos dos camponeses. Nesta perspectiva, se faz 

necessário dialogar com essas instâncias, e mais, trazê-las para as discussões em sala de aula, 

                                                           
46 Atualmente, a LEdoC conta cm o Grupo de Pesquisa Educação no Cerrado e Cidadania, cadastrado no CNPQ 

desde 01/11/2017, com quatro linhas de pesquisa: Educação do Campo e Inclusão Social; Políticas e Educação 

Popular; Subjetividades na Educação Camponesa e; Tecnologias digitais e Ciências da Natureza na Educação do 

Campo. E ainda, alguns professores mestres estão cursando doutorado, tendo a LEdoC como objeto de estudo de 

suas pesquisas. 
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pois quanto mais proximidade com a realidade acadêmica, o(a) professor(a) terá mais condições 

de oferecer uma educação crítica e humana aos alunos(as). 

 Destarte, questionamos aos docentes participantes se têm o hábito de discutir e debater 

os procedimentos pedagógico-didáticos e avaliativos com os(as) acadêmicos(as) em sala de 

aula, e mais de 90% das respostas foram sim. Os(as) professores(as) afirmaram que costumam 

discutir o plano de ensino de suas disciplinas no início do semestre, e a partir destas 

discussões, as metodologias das aulas e os critérios de avaliação são construídos 

coletivamente com a turma. Acreditamos que essas discussões e ações coletivas favorecem 

novas aprendizagens, que colaboram para a apropriação de conhecimentos, tanto por parte 

do(a) acadêmico(a), como do próprio(a) professor(a).   

 Nesse cenário, questionamos se o ambiente acadêmico incentiva práticas colaborativas 

e crescimentos individual e coletivo dos(as) estudantes. Mais da metade dos(as) docentes 

responderam que sim. 

 

Sim, há este incentivo por meio de atividades colaborativas nas disciplinas, 

projetos de ensino e extensão, com construções coletivas, participação nos 

projetos, oportunidades de bolsas, bem como a realização de reuniões 

eventuais em que há a participação dos estudantes com direito a voz. É claro 

que há muito o que melhorar em termos de participação em colegiados e nas 

decisões fundamentais do curso (professora Valdeci). 

 

Penso que até trabalha, mas isso não ocupa o lugar que deveria. Falo isso 

porque o processo de colaboração precisa estar na sociedade e no convívio 

com o outro e a escola pode dar essa base. Mas isso não é o foco central da 

escola cheia de vícios do nosso tempo. Falo dos sistemas de provas, de regras, 

de valores tão dispares que coisas fundamentais como essa passam batido 

(professor José Reinaldo). 

 

As iniciativas nessa questão partem das ações isoladas do corpo docente 

(professor Manoel).  

 

 

 A partir das justificativas, é possível observar que há esforços por parte dos(as) 

professores(as) formadores(as) para realizar práticas colaborativas que incentivem o 

crescimento individual e coletivo da comunidade acadêmica na LEdoC. No entanto, os(as) 

participantes deixam claro que é necessário melhorar e intensificar as contribuições referentes 

a esse trabalho.  

 Além disso, ressaltamos que, em uma perspectiva de trabalho colaborativo, não há 

nenhum tipo de hierarquização, os sujeitos envolvidos buscam atingir objetivos comuns, 

propostos pelo coletivo, por meio da confiança, liderança compartilhada e trabalho em grupo.  
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 Nessa direção, Pimenta, (2005) destaca que o trabalho colaborativo possibilita 

inúmeros ganhos em relação à aprendizagem, refletindo no desenvolvimento pessoal e coletivo 

dos sujeitos, possibilitando a apropriação de novos saberes, por meio da socialização e troca de 

conhecimentos.  

 Questionamos ainda sobre os saberes necessários ao exercício profissional de um(a) 

futuro(a) professor(a) de ciências da natureza que atuará com sujeitos do e no campo, e os(as) 

professores(as) formadores(as) destacaram serem necessários diversos saberes, como por 

exemplo: os específicos do conteúdo, os pedagógico-didáticos, os das experiências e os 

populares. 

 

Primeiramente o professor deverá saber o conteúdo específico para ensinar 

ciências. Esse conteúdo deverá vir atrelado aos saberes didático-pedagógicos 

que vão auxiliar esse futuro professor a tornar esse conteúdo mais acessível 

ali aos estudantes. Por fim, esse professor deverá ter um conhecimento de 

experiência de vida e sala de aula, que vai possibilitar que ele compreenda as 

necessidades de seu público e assim atendê-lo da melhor maneira possível 

(professor José Vieira). 

 

 

 Compreendemos que a apropriação de saberes em um curso de licenciatura destina-se 

tanto aos professores(as) em formação, quanto aos formadores(as), uma vez que os saberes são 

construídos por meio da formação inicial, da formação continuada, no dia a dia, no trabalho, e, 

também, por meio do convívio com os(as) estudantes, professores(as) e comunidade escolar.

 Nesse sentido, defendemos ser necessário que o(a) professor(a) busque aproximar os 

conhecimentos socioculturais dos(as) estudantes aos conhecimentos científicos, por meio do 

diálogo. 

 Apresentados os dados, o tópico a seguir evidencia nossa interpretação a partir das 

categorias de análise propostas.  

 

3.6 O Olhar da Pesquisadora a partir das Categorias de Análise 

  

 Os estudos bibliográficos, a análise do PPC e dos questionários aplicados aos 

participantes (professores(as), coordenadores(as), estudantes e egressos(as) desta pesquisa, 

tiveram como objetivo compreender quais são os saberes necessários para o exercício 

profissional de um(a) futuro(a) professor(a) de ciências da natureza que atuará com sujeitos do 

e no campo, na educação básica. Assim, após a leitura e a sistematização dos dados coletados 
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elegemos quatro categorias para subsidiar nossa reflexão, a respeito do objetivo proposto, 

conforme se lê no quadro 10. 

 

Quadro 10 – Categorias de Análise 

CATEGORIAS DESCRIÇÃO 

Categoria A: Conhecimentos Científicos A categoria A tem o intuito de discutir os saberes 

provenientes dos conhecimentos científicos na 

LEdoC. 

Categoria B: Conhecimentos Pedagógicos A categoria B tem a finalidade de discutir os saberes 

relativos aos conhecimentos pedagógicos no curso. 

Categoria C: Contexto Sociocultural A categoria C tem o objetivo de evidenciar e discutir 

os saberes oriundos do contexto sociocultural dos 

sujeitos do campo. 

Categoria D: Práxis Educativa A categoria D busca discutir e refletir sobre a 

apropriação de saberes docentes e a formação de 

professores(as) na perspectiva da práxis. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2022. 

 

 Essas categorias foram definidas em razão de entendermos que os conhecimentos 

científicos e pedagógicos, o contexto sociocultural e a práxis educativa são referências 

fundamentais para o desenvolvimento do trabalho docente, favorecendo uma formação crítica 

e humana de sujeitos. Na sequência, apresentamos nossas reflexões por meio de um processo 

auto-organizado de novas compreensões a partir da análise textual discursiva realizada, a 

começar pela primeira categoria selecionada. 

 

3.6.1 Os Conhecimentos Científicos  

 

Compreendemos que os conhecimentos científicos suprem o(a) futuro(a) professor(a) 

de bases epistemológicas para trabalhar os conteúdos propostos nas disciplinas do currículo 

escolar (FREIRE,1996), visto que requer domínio conceitual. Tais bases orientam o trabalho 

docente e impulsionam o desenvolvimento cognitivo dos sujeitos, auxiliando-os na apropriação 

dos meios conceituais de pensar a realidade a que se refere cada conteúdo (LIBÂNEO, 2002), 

pois essa apropriação não ocorre espontaneamente, mas sobretudo em processos de ensino. 

De acordo com Saviani (1996), o conhecimento científico remete aos saberes 

específicos do(a) professor(a) em relação à disciplina que ministra e que compõe o currículo 

escolar.  

 

Nesse âmbito incluem-se os saberes correspondentes às disciplinas em que se 

recorta o conhecimento socialmente produzido e que integram os currículos 

escolares – sejam eles oriundos das ciências da natureza, das ciências 

humanas, das artes ou das técnicas ou de outras modalidades – obviamente 
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considerados, como se assinalou, não em si mesmos, mas como elementos 

educativos, isto é, que precisam ser assimilados pelos educandos em situações 

específicas. Sob esse ponto de vista não é lícito ao educador ignorar esses 

saberes, os quais devem, em consequência, integrar o processo de sua 

formação (SAVIANI, 1996, p. 148). 

 

 Consoante a esse pensamento, Santos (2013, p. 114) enfatiza que o saber específico 

corresponde ao “saber sistematizado, que é o objeto específico do trabalho escolar”. Para o 

autor, é “essencial que os docentes dominem os conceitos e as categorias que estruturam uma 

determinada ciência”, pois, sem isso, não é possível “avançar na elaboração e/ou transmissão 

das objetivações mais avançadas produzidas pelo homem, o que justifica o trabalho do professor 

e a função social da escola”.  Desse modo, destacamos que os saberes específicos são parte 

constituinte do ensino formal, sendo essenciais ao exercício profissional do(a) professor(a), pois 

estão ligados aos conteúdos científicos, que constituem as disciplinas escolares. 

Ainda sob essa lógica, Severino (2019) sustenta que os saberes específicos 

correspondem à cultura científica em sua totalidade, assim se faz necessário que o(a) 

professor(a) se aproprie desse saber, pois este irá fundamentar o ensino acerca da matéria que 

ministrará. Nessa perspectiva, averiguamos que os(as) participantes da pesquisa reconhecem a 

importância desses saberes para o exercício do magistério, como pode ser observado a seguir, 

nas respostas dadas às perguntas referentes ao assunto:  

  

Todas os saberes são importantes, mas os saberes dos conteúdos da física, 

química e biologia devem ter destaque, porque o curso é de formação de 

professores para dar aulas nestas três disciplinas (egressa Lurdiene). 

 

São vários os saberes necessários, porém, posso afirmar que esse futuro 

professor de ciências precisa ter uma base sólida quanto aos conhecimentos 

teóricos das disciplinas específicas [...] (professor Vanderlei). 

 

 

 Embora os(as) participantes da pesquisa demonstrem consciência do papel de tais 

saberes para a formação docente, constatamos nas ementas propostas no PPC e nas respostas 

dadas aos questionários, que os saberes específicos são trabalhados de forma genérica no curso, 

evidenciando ser necessário que a LEdoC avance em relação à apropriação desses saberes. 

Vejamos os excertos: 

  

Poderiam aprofundar mais nos conteúdos específicos, para oferecer um maior 

aprendizado aos futuros professores, assim estariam mais qualificados para o 

mercado de trabalho (estudante Lorena). 
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Para ser coerente em minha resposta, preciso dizer que no geral o curso é por 

área, logo não busca um aprofundamento mais específico em cada disciplina 

(egresso Márcio). 

 

[...] as ementas são bem precárias, quando analisamos a realidade do público 

alvo (professor Vanderlei). 

 

Particularmente penso que são saberes superficiais e incompletos [...] 

(professor Antônio). 

 

 

 Neste sentido, concordamos com Freire (1996) quando defende que os(as) 

professores(as) necessitam de rigorosidade científica e epistemológica para mediar a 

apropriação de saberes inerentes à pesquisa, à criticidade, à reflexão crítica sobre a prática, bem 

como à tomada de decisões conscientes. Nessa lógica, Sánchez Gamboa (2019, p. 13) ressalta 

ser necessário que o(a) professor(a) “tenha uma formação teórica sólida, com base no 

conhecimento científico e na pesquisa consolidada”. Assim, ratificamos que uma formação 

teórica sólida contribui com a apropriação de saberes, em destaque o saber específico, que supre 

o(a) professor(a) de conhecimentos científicos ligados aos conteúdos das disciplinas que irá 

ministrar.  

 Ainda nessa direção, Libâneo (2002, p. 07), por seu turno, afirma ser fundamental que 

a formação docente “contemple as bases de uma cultura científica” dos conteúdos das 

disciplinas. Para o autor, “o termo conteúdo refere-se aos conhecimentos sistematizados, 

selecionados das bases das ciências para serem ensinados na escola”. Desse modo, 

corroboramos o estudioso, quando ele destaca que é papel das instituições de ensino oferecer 

uma educação formal, por meio de conteúdos científicos aos estudantes. E, para isso, é essencial 

que o(a) professor(a) tenha domínio seguro dos conteúdos específicos de sua matéria, bem 

como saiba trabalhá-los por meio de “instrumentos conceituais para a leitura da realidade, e 

para a compreensão do mundo cultural e social” (LIBÂNEO, 2002, p. 08). Em consonância, 

Pimenta (2015) defende que cabe aos cursos de formação inicial oferecer condições para que 

os(as) acadêmicos(as) possam se apropriar de saberes relacionados aos conhecimentos 

científicos.   

  No contexto das licenciaturas em Educação do Campo, Rodrigues (2010, p. 122) 

destaca que “é fundamental o domínio do saber científico produzido por cada ciência”, uma vez 

que este saber possibilitará “a instalação da interdisciplinaridade, para que haja uma intervenção 

dialógica e integrada entre as ciências da área de conhecimento”.  

 Mediante tais considerações, ressaltamos que os conhecimentos científicos remetem 

às dimensões filosófica, ideológica e epistemológica, as quais possibilitam aos sujeitos 
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refletirem criticamente sobre determinado assunto em diversos âmbitos e perspectivas. Desse 

modo, acreditamos ser importante que a LEdoC propicie aos estudantes a apropriação desses 

saberes de forma consistente e fundamentada em sólidas bases científicas, pois entendemos que 

é papel do(a) professor(a) contribuir com o desenvolvimento intelectual, cultural, científico e 

filosófico dos(as) estudantes. Isso requer planejamento intencional e consciente dos fins a serem 

alcançados, portanto, acreditamos que, ao selecionar os conteúdos a serem ensinados, é 

necessário que o(a) professor(a) (re)conheça a epistemologia e os processos investigativos da 

disciplina que lhe compete, visando melhor organização dos conteúdos que serão trabalhados.  

 Apresentada a compreensão da categoria conhecimentos científicos, discutiremos em 

seguida os conhecimentos pedagógicos.  

 

3.6.2 Os Conhecimentos Pedagógicos 

 

 O conhecimento pedagógico corresponde às teorias pedagógicas do planejamento, das 

atividades didáticas e das concepções da organização escolar. Esse conhecimento contempla os 

saberes relacionados à mediação do processo de ensino-aprendizagem, ultrapassando o trabalho 

de sala de aula, uma vez que possibilita ao professor(a) selecionar e empregar metodologias e 

recursos pedagógicos na disciplina que ministra, de modo que o conteúdo seja desenvolvido de 

diferentes maneiras, integrando a vida dos sujeitos com a sociedade (GUIMARÃES, 2004). 

Ademais, entendemos que esse conhecimento “representa a ligação entre matéria e didática, 

visando compreender como determinados temas e problemas podem ser organizados, 

representados e adaptados aos diversos interesses e capacidades dos alunos, e expostos para seu 

ensino” (LIBÂNEO, 2010, p. 44). A nosso ver, os saberes pedagógicos são essenciais aos 

cursos de licenciatura, pois propiciam aos docentes uma visão de totalidade do contexto escolar, 

bem como auxilia na democratização do ensino e na realização de um trabalho formativo 

interdisciplinar. 

 Já de acordo com Saviani (1996), os conhecimentos pedagógicos remetem aos saberes 

pedagógicos e didático-curricular. Para o autor, esses saberes são construídos a partir da ciência 

da Educação, que são organizados em teorias educacionais que deverão ser apreendidas pelos 

futuros(as) professores(as). Na concepção de Freire (1996), os conhecimentos pedagógicos 

contribuem para a apropriação de saberes que remetem à rigorosidade metódica, que auxiliarão 

o docente quanto ao ensino dos conteúdos específicos. 

Mediante tais considerações, concordamos com Marques e Pimenta (2015, p. 151), ao 

sustentarem que um dos primeiros desafios dos cursos de licenciatura é descontruir a ideia de 
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que docência remete ao papel de transmissão de conteúdos, bem como a de que a função do 

professor “é dar aula, e o ensino se reduz a palestrar sobre determinado tema”. Nesse sentido, 

é necessário que os cursos de formação ofereçam instrumentos para que os(as) estudantes 

compreendam a importância e a necessidade dos saberes pedagógicos, uma vez que estes podem 

auxiliá-los a construir uma visão global do trabalho docente, superando a visão de senso comum 

e se enxergando como sujeitos ativos da sociedade.  

 

Portanto, os saberes da Pedagogia se mostram essenciais à docência e à 

formação de professores; nas Licenciaturas formamos docentes, ao considerar 

a complexidade do papel do professor, e a docência como atividade educativa 

e pedagógica, vislumbramos a necessidade de que os futuros professores 

tenham acesso aos saberes da Pedagogia com vistas a possibilitar a formação 

de profissionais crítico-reflexivos, capazes de identificar as implicações éticas 

e políticas de sua ação (MARQUES; PIMENTA, 2015, p. 149). 

 

 

 Desse modo, reconhecemos que os saberes relacionados aos conhecimentos 

pedagógicos possibilitam ao professor(a) realizar uma análise crítica do ensino a partir de seus 

elementos estruturantes e dos diferentes aspectos que constituem o trabalho docente. No 

entanto, Azevedo (2020, p. 55), adverte que os saberes pedagógicos não devem se “sobrepor 

aos demais conhecimentos, de maneira desarticulada, fragmentada, mas trabalhar como 

complemento destes”. Assim, ao selecionar os conteúdos a serem ensinados, o(a) professor(a) 

precisa estabelecer metodologias que auxiliem os(as) estudantes a se apropriarem de novos 

conhecimentos.  

 Neste contexto, Pimenta (2014) ressalta que a “concretização do ensino em sala de 

aula extrapola e transcende a perspectiva das didáticas específicas, cujo foco é a estrutura 

metodológica e conceitual dos conteúdos”. Para a autora, a organização dos conteúdos e sua 

metodologia necessita de “continua articulação entre os princípios educativos, intencionalidade 

pedagógica e a especificidade das condições dadas” (PIMENTA, 2014, p. 9).  Para tanto, 

consideramos que é essencial ao docente ter uma base sólida de conhecimentos teóricos, para 

que não realize somente uma aplicação genérica de transmissão de modos de fazer, bem como 

ter consistentes princípios e valores éticos, pois, de forma direta ou indireta, ele dissemina aos 

estudantes suas concepções ideológicas sobre o mundo. Isso posto, é importante enfatizar que, 

diante da conjuntura política que estamos vivendo no Brasil e no mundo nesse momento, esses 

princípios e conhecimentos são essenciais para a sobrevivência humana, uma vez que a 

ganância pelo dinheiro e pelo poder estão sendo mais importantes que a vida das pessoas. 
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 Por meio da análise do PPC e das respostas dadas aos questionários, verificamos que 

os sujeitos que integram a LEdoC têm consciência da importância dos saberes pedagógicos e 

didáticos para a realização do trabalho docente. 

 

É óbvio que precisamos do conhecimento acadêmico, mas também 

precisamos do conhecimento das didáticas, para sermos bons professores 

(estudante Lorena). 

 

A didática é a matéria mais importante, porque como alunos da licenciatura 

esta disciplina nos ajuda a lidar com o futuro em sala de aula, e obter 

metodologias (egressa Lurdiene). 

 

Primeiramente o professor deverá saber o conteúdo específico para ensinar 

ciências. Esse conteúdo deverá vir atrelado aos saberes didático-pedagógicos 

que vão auxiliar esse futuro professor a tornar esse conteúdo mais acessível 

ali aos estudantes (Professora Valdeci). 

 

 

 Compreendemos que tais saberes estão vinculados a finalidades educacionais, por 

meio de um processo didático que interliga os conhecimentos teórico-práticos necessários ao 

trabalho docente. Entretanto, destacamos que não basta ter consciência da importância dos 

saberes pedagógicos, é necessário que os sujeitos pertencentes aos cursos de formação docente 

estejam dispostos a conhecer e  a estudar as epistemologias ligadas à didática e à pedagogia, 

com o intuito de se apropriarem verdadeiramente dos saberes pedagógicos.  

 Nessa lógica, Marques e Pimenta (2015) salientam que os saberes pedagógicos não se 

reduzem a uma dimensão técnica, ao contrário, esses saberes impulsionam a construção de uma 

visão de totalidade do(a) professor(a) em relação à intencionalidade do processo de ensino e 

aprendizagem, por meio da articulação com outros conhecimentos, em destaque aos 

conhecimentos éticos, políticos e estéticos. De acordo com as autoras,   

 

[...] não basta que os licenciandos saibam o conteúdo; é preciso que conheçam 

como o aluno aprende, de que maneira organizar situações de aprendizagem, 

como avaliar; é preciso que saibam também o porquê de ensinar determinado 

conteúdo, qual a relação de sua disciplina com as demais, qual a contribuição 

desse conteúdo para a formação do aluno, qual projeto formativo orienta sua 

ação (MARQUES; PIMENTA, 2015, p. 146).  

 

 

 Então, podemos inferir que os saberes pedagógicos embasam o(a) professor(a) na 

compreensão da globalidade do ensino e no agir diante da realidade escolar. Todavia, o processo 

de ensino e aprendizagem transcende as atividades em sala de aula, portanto, a apropriação de 
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saberes envolve a construção de diversos conhecimentos que superam os conhecimentos 

pedagógicos e científicos.  

 Embora a matriz curricular da LEdoC apresente disciplinas voltadas aos 

conhecimentos pedagógico-didáticos, não identificamos no PPC e nas respostas dadas aos 

questionários, ações ou propostas de como acontece ou como deveria acontecer o trabalho 

formativo e a apropriação destes saberes no curso. 

 Na visão de Freire (1996), os(as) professores(as) precisam ensinar com exigência 

metódica e teórica, levando em consideração o contexto sociocultural em que os(as) estudantes 

estão inseridos(as), visto que a necessidade e o motivo de aprender também estão relacionados 

à aquisição dos meios para internalizar os diversos saberes, relacionando-os com o meio em 

que o sujeito vive.  

              Isto posto, na sequência apresentamos a discussão da próxima categoria, que se refere 

às questões dos contextos socioculturais da comunidade acadêmica.  

 

3.6.3 O Contexto Sociocultural  

 

 Entendemos que o trabalho docente precisa levar em consideração os contextos 

socioculturais em que o(as) estudantes estão inseridos(as), visto que a valorização da 

diversidade sociocultural possibilita a um grupo de excluídos transformar sua realidade, por 

meio da apropriação de novos saberes. Destarte, destacamos que, por meio do contexto 

sociocultural, é possível que os sujeitos se apropriem de saberes experienciais e de saberes 

populares.  

  Freire (1996) concebe que a escola precisa aproveitar a experiência dos(as) 

estudantes, sobretudo respeitar os saberes que estes carregam. Pois, segundo o autor, o processo 

de ensino e aprendizagem deve acontecer a partir da realidade, das experiências e dos saberes 

dos sujeitos. Assim, os(as) estudantes oriundos do campo dominam, por exemplo, saberes 

acerca da relação do solo com o meio ambiente, dos processos e épocas de plantação e de 

colheita, entre outros que precisam ser valorizados pela escola, de modo que se estabeleça uma 

relação de pertencimento, encorajando-os(as) a criarem suas representações de mundo. Ou seja, 

o contexto sociocultural dos estudantes precisa ser o ponto de partida para o ensino dos 

conteúdos escolares, bem como precisa ser valorizado e ampliado por meio da construção de 

novos conhecimentos e saberes. 

 A partir desta concepção, de acordo com Santos (2013) e Rodrigues (2009), os cursos 

de licenciaturas em Educação do Campo precisam se organizar a partir do diálogo entre os 
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saberes científicos e populares. Esta organização está assegurada por lei, como, por exemplo, 

pela LDB nº 9.394/96 e pelo Decreto nº 7.352/2010, que institui as políticas para a Educação 

do Campo no Brasil. Desse modo, o contexto sociocultural dos camponeses(as) deve constituir 

as bases da Educação do Campo. 

  Todavia, é fato que relacionar o contexto sociocultural dos(as) estudantes aos 

conteúdos específicos é o maior desafio da LEdoC, segundo a narrativa dos(as) participantes: 

 

É necessário principalmente trazer as disciplinas para a realidade dos alunos 

(estudante Lidiane). 
 

O ajuste dos conteúdos de forma a alcançar o aluno no campo da universidade 

e tornar saber de domínio e aplicável não é tarefa fácil. Ajustar esses 

conteúdos é o desafio mais árduo [...] (professora Luzia). 

 

 

 Esse desafio também é evidenciado no PPC do curso, como podemos constatar no 

trecho a seguir: 

 

[...] Sabemos, contudo, ser essa um desafio a ser enfrentado como meta na 

formação de professores, com sensibilidade para o novo, ousados na tentativa 

de estabelecer pontes não somente entre disciplinas de diferentes áreas, como 

também entre as disciplinas e o conhecimento que é gerado pelas culturas 

locais em que estão inseridos (UFG, 2017a, p. 15). 

 

 O excerto apresentado revela que a articulação entre os saberes escolares e os saberes 

populares não acontece de fato na LEdoC. Isso pode estar ligado ao fato de os(as) 

professores(as) formadores(as) não conhecerem o contexto sociocultural dos(as) estudantes. 

Embora haja reconhecimento, por parte dos sujeitos do curso, da importância dessa articulação, 

destacamos ser necessário pensar em alternativas e criar meios para superar tal desafio.  

 Nesse sentido, Freire (1996) defende que a sala de aula é um local de encontro das 

diferenças, que possibilita ao sujeito novos modos de ver, estar e relacionar com o mundo. 

Dessa maneira, é importante que o trabalho docente decorra da realidade em que a comunidade 

escolar está inserida, e ainda, é necessário que os saberes populares estejam articulados com 

outros saberes, em especial com os saberes específicos. Portanto, cabe ao professor(a) e à 

instituição de ensino proporcionar meios de integração e de socialização entre os diversos 

conhecimentos, visto que “a aprendizagem de conteúdos acontece quando há uma ligação entre 

a matéria, os interesses e motivos do aluno para aprendê-la” (CRUZ, 2011, p. 74). 
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 Ademais, Pimenta (2015, p. 146), sustenta que cabe à “formação acadêmica inicial 

promover reflexões a partir dos saberes provenientes da experiência, como aluno(a), dos(as) 

futuros(as) docentes”, de modo a dar significado aos demais saberes, como por exemplo, os 

específicos e os pedagógicos. Ainda nessa direção, Caldart (2011) ressalta que o trabalho 

docente na Educação do Campo precisa considerar o desenvolvimento de atividades 

contextualizadas, decorrentes dos aspectos socioculturais que envolvem a comunidade 

camponesa. Desse modo, destacamos ser necessário que a comunidade acadêmica, 

principalmente os(as) professores(as) formadores(as), (re)conheçam a identidade cultural 

concernente à realidade dos sujeitos do campo, dado que o(a) profissional que atuará na 

educação do campo precisa sentir-se parte do processo educativo e ter sensibilidade para 

realizar seu trabalho, levando em consideração os saberes do campo e os saberes escolares. 

 Para cumprir esse propósito  

 

O ensino precisa estar comprometido com os anseios de suas comunidades, 

especialmente na busca constante pela qualidade de vida, vivendo no campo. 

Assim, os professores precisam se apropriar destas novas culturas e olhares 

sobre a realidade, promovendo o processo de ensino, numa perspectiva 

contextualizada e investigativa. Contextualizar, neste caso, vai além de 

exemplificar, presume adotar algo que faz parte do dia a dia do educando, 

como ponto de partida do ensino (FARIAS; SANTOS, 2018, p. 120).  

 

 

 Esta citação nos leva a refletir sobre a Pedagogia Libertadora de Paulo Freire, bem 

como sobre a Educação Popular proposta pelos movimentos sociais, as quais defendem que a 

educação para os povos camponeses deve ser construída de forma contextualizada, a partir do 

diálogo, por meio da realidade sociocultural desses sujeitos.  

 No que se refere ao educador(a), Pimenta (1996) afirma que a construção do 

conhecimento leva em consideração o significado que cada professor(a) atribui ao trabalho 

docente, por meio de seus valores, de sua história de vida, de seus saberes e de suas 

representações. Portanto, é essencial que os(as) professores(as) (re)conheçam os aspectos 

socioculturais que constituem a realidade dos(as) estudantes, e reflitam sobre esses, de modo a 

propiciar novos saberes que venham a contribuir com a aprendizagem crítica destes sujeitos. 

Assim, é importante que os(as) professores(as) formadores(as) da LEdoC realizem o trabalho 

docente a partir das expectativas próprias da realidade dos(as) estudantes, levando em 

consideração o diálogo, a ética, os valores e os saberes que estes sujeitos carregam (FREIRE, 

1996).  
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 Para tanto, ressaltamos ser necessário superar a fragmentação entre os diferentes 

conhecimentos a partir da práxis, uma vez que esta concerne à integração de diversos saberes e 

conhecimentos, por meio da relação teoria-prática. Em continuidade, propomos na categoria a 

seguir, uma discussão acerca dessa temática.  

  

3.6.4 A Práxis Educativa 

 

 Já destacamos em outros momentos desta tese que nosso posicionamento é contrário 

ao modelo de educação proposto pelo sistema capitalista, que enfatiza a prática e minimiza a 

teoria. Desse modo, nos posicionamos a favor de uma formação pautada na práxis educativa, 

uma vez que acreditamos que esta oferecerá condições aos sujeitos, para transformarem suas 

realidades. Ressaltamos, ainda, que os(as) estudantes da LEdoC do Câmpus Goiás veem nesta 

licenciatura um meio para transformar suas realidades e, até mesmo, para sobreviver, conforme 

pode ser observado nos excertos. 

 

Procurei o curso devido à necessidade de arrumar um trabalho e não ter 

nenhuma formação superior (estudante Marcela). 

 

A princípio entrei no curso pela bolsa de 400 reais, para ajudar na renda 

familiar (egressa Leidiane).  

 

 

 Neste contexto, reforçamos a necessidade de  que esse curso ofereça aos estudantes 

uma formação crítica, pautada na práxis, a fim propiciar ferramentas para que estes sujeitos 

consigam realizar transformações em suas vidas e nas comunidades às quais pertencem. 

 Porém, infelizmente, a educação sob o sistema capitalista remete a uma formação 

genérica e superficial e, por esse motivo, é fundamental que a práxis seja desenvolvida nos 

cursos de formação docente. Todavia, compreendemos que, durante o decorrer dos cursos de 

formação de professores(as), não é em todos os momentos ou atividades  que acontece a práxis, 

porém seria importante e necessário que a totalidade desses cursos se constituísse na relação 

teoria-prática, uma vez que esta possibilitará que os sujeitos se emancipem intelectualmente. 

De acordo com Saviani (2017), a emancipação intelectual propicia a transformação da realidade 

das pessoas, bem como colabora com a compreensão da sociedade política na sociedade civil, 

a qual favorece aos sujeitos autonomia e libertação quanto às imposições políticas hegemônicas.  

 Nessa linha de pensamento, foi possível perceber, a partir da análise dos dados 

coletados para esta pesquisa, que alguns(as) estudantes da LEdoC têm consciência de que a 

autonomia acontece por meio da uma formação crítica, conforme se observa no excerto a seguir. 
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Vale ressaltar que a educação não se limita à instrução ou à transmissão de 

conhecimento, ela compreende o desenvolvimento da autonomia através do 

senso crítico (egressa Cássia). 

 

 Neste contexto, Libâneo (2002, p. 08) destaca que “somente sujeitos pensantes e 

críticos serão capazes de compreender e analisar criticamente a sociedade em que vivem, a 

política, as diferenças sociais, a diversidade cultural, os interesses de grupos e de classes sociais 

e de agir eficazmente frente a situações escolares concretas”. Á vista disso, compreendemos 

que o trabalho docente pautado em uma perspectiva de práxis educativa contribui com a 

formação crítica de sujeitos, com destaque para os que vivem no campo.  

 A práxis educativa é libertadora, problematizadora e remete à educação popular, uma 

vez que “implica a ação e a reflexão dos homens sobre o mundo para transformá-lo” (FREIRE, 

1996, p. 77). Desse modo, sendo coerente com os propósitos do campesinato, a práxis educativa 

impulsiona a Educação do Campo no desenvolvimento e na construção de novos conhecimentos 

e saberes. Nesse sentido, corroboramos o posicionamento de Caldart (2010), ao defender que a 

práxis seja materializada nos cursos de licenciaturas em Educação do Campo, a fim de que haja 

a integração dos diversos saberes, por meio da indissociabilidade entre teoria-prática. 

Entendemos, com base nos dados analisados, sobretudo no PPC, que a LEdoC tem interesse em 

trabalhar em uma perspectiva de práxis, pois objetiva: 

 

[...] Uma educação que se constitua com os ideais da práxis dos movimentos 

e organizações sociais, tendo como princípios a Filosofia da Educação 

Freireana, que implica teoria e prática advindas das condições de vida dos 

trabalhadores do campo (UFG, 2017a, p. 09). 

 

 

 Assim, o documento realça que a práxis é uma necessidade do curso, conforme  

constatamos também nas respostas dadas aos questionários, pois os sujeitos participantes 

percebem tal necessidade, bem como sinalizaram que a LEdoC ainda não consegue realizar um 

trabalho pautado na práxis educativa, que leve em consideração a articulação entre os diversos 

saberes, em destaque os saberes específicos e os saberes populares.  

 

Seria importante que os professores trabalhassem a teoria junto com a prática, 

e que levassem em consideração nossos conhecimentos (estudante Andressa). 

 

 

 Todavia, para a realização de um trabalho centrado na práxis, é necessário que os 

cursos de formação garantam um “instrumental teórico para a produção de práticas 
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comprometidas com a transformação social do futuro professor” (GIMENES, 2016, p. 61). 

Compreendemos juntamente com a autora, que as licenciaturas devem propiciar a formação 

intelectual dos(as) estudantes, por meio de aportes teórico-práticos. Para isso, o princípio da 

formação docente precisa se conectar com os objetivos de formação humana, que se 

estabelecem com a justiça social e com a superação do sistema político hegemônico. Logo, são 

necessários alguns cuidados para que não haja desvios ideológicos em relação à articulação da 

teoria com a prática. Nessa conjuntura, Lima (2003) ressalta a ética e o trabalho coletivo como 

duas dimensões fundamentais da práxis. Conforme a autora, a ética propicia reflexão sobre a 

dimensão moral do comportamento do sujeito e o sentido social que este dá à profissão, 

enquanto o trabalho coletivo impulsiona a qualidade profissional construída em grupo, uma vez 

que a práxis remete à totalidade do processo social de atividade material. 

 Deste modo, ressaltamos ser essencial haver dedicação da comunidade acadêmica, 

ética e compromisso em relação à preparação das atividades educativas nos cursos de 

licenciaturas, de forma que seja levado em consideração a formação epistemológica dos(as) 

futuros(as) professores(as) em áreas específicas do conhecimento, assim como suas percepções 

demarcadas pelos contextos socioculturais em que a comunidade acadêmica está inserida.  

 Ratificamos mais uma vez o pensamento de Freire (1996), quando afirma que o 

professor(a) deve estar preparado(a) para analisar e refletir sobre suas ações no processo de 

ensino e aprendizagem a todo momento, bem como que este profissional necessita de 

compromisso ético e responsabilidade com seu trabalho, pois é preciso estar em constante 

formação e estar acessível às mudanças. Todavia, a formação de professores(as) para atuar com 

os sujeitos do e no campo, pautada na concepção de Educação do Campo defendida pelos 

sujeitos do campo, pressupõe uma educação holística, na qual os conteúdos a serem ensinados 

devem estar associados ao contexto sociocultural dos(as) estudantes.  

 Mediante todo o estudo realizado, é possível afirmar que a LEdoC do Câmpus Goiás 

da UFG ainda não realiza um trabalho consistente em relação aos princípios da Educação do 

Campo propostos pelos movimentos sociais, assegurados por lei. Portanto,  julgamos que o 

trabalho docente pautado na práxis educativa seria um  caminho relevante para que a LEdoC 

do Câmpus Goiás da UFG conseguisse proporcionar uma formação holística, crítica e humana 

aos estudantes, assegurando-lhes a apropriação de saberes inerentes ao exercício profissional 

de um(a) futuro(a) professor(a) de ciências da natureza que atuará na educação básica, com 

sujeitos do e no campo.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Com o objetivo de compreender quais são os saberes necessários para o exercício 

profissional de um(a) futuro(a) professor(a) de ciências da natureza que atuará com sujeitos do 

e no campo, na educação básica, realizamos neste estudo, uma pesquisa de campo sobre a 

realidade do curso de licenciatura em Educação do Campo, do Câmpus Goiás da UFG, ancorada 

no método materialista histórico-dialético, o qual busca entender a realidade do objeto de estudo 

a partir do pensamento crítico, alcançado pela práxis.  

 O método marxista apresenta relevantes contribuições epistemológica à educação em 

destaque à Educação do Campo, uma vez que este método subsidia a supressão do formalismo 

no conteúdo, e contribui com a apropriação de conhecimentos que constituem os princípios 

epistemológicos que sustentam os enfoques científicos, filosóficos e técnico-prático. Tais 

dimensões constituem a concepção de Educação do Campo, bem como de formação de 

professores(as) propostas pelos movimentos sociais. Nessa direção, o método materialista 

histórico-dialético fortalece os campos científico e pedagógico, indicando o papel do(a) 

professor(a) no processo de aprendizagem do(a) estudante (MAGALHÃES; MOURA, 2020).  

 O problema desta pesquisa, que está sintetizado na seguinte questão: Quais são os 

saberes necessários aos futuros(as) professores(as) de ciências da natureza que atuarão com 

sujeitos do e no campo, na educação básica? Com o intuito de responder essa pergunta, 

delineamos alguns objetivos específicos que, em consonância com o objetivo principal nos 

permitiu chegar a uma resposta.  

 No primeiro capítulo estudamos o contexto histórico da formação docente, a Educação 

do Campo e a formação de professores(as) para o ensino de ciências da natureza. Pautadas em 

Cunha (2013), entendemos que o estudo do contexto histórico auxilia na compreensão da 

complexidade destas áreas, tal como na apreensão das diversas influências que se estabelecem 

sobre elas. Assim, conhecer as mudanças epistemológicas, culturais e políticas que se 

estabeleceram em uma concepção histórica é relevante para o entendimento da realidade atual.  

 Além disso, verificamos que a despeito de as reivindicações dos(as) estudiosos(as) da 

educação, dos movimentos sociais e dos próprios sujeitos do campo estarem asseguradas por 

lei, a educação para estes sujeitos, infelizmente, ainda segue os princípios do ensino urbano e 

bancário, incitado, sobretudo, por ideologias capitalistas agrárias. Por meio do estudo 

bibliográfico, compreendemos que os(as) professores(as) carecem de uma formação 

contextualizada, a partir da realidade dos(as) camponeses(as), que incentive o sentimento de 

valorização de suas identidades e cultura.  
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 O segundo capítulo nos permitiu entender a necessidade de restaurar a essência dos 

cursos de formação docente, resgatando a função humanizada do ensino e a construção do 

pensamento crítico, que foram suprimidos pelas imposições do capitalismo. Ademais, foi 

possível compreender que as propostas de políticas para a educação estão cada vez mais 

distantes do povo. Em relação à formação de professores(as), constatamos que, no Brasil, vem 

sendo assumida uma posição menos teórica e mais prática, denotando que esta acontece na e 

para a prática, com o intuito de atender as imposições hegemônicas neoliberais. Nesse sentido, 

faz-se necessário que os cursos de formação docente trabalhem em uma perspectiva contra-

hegemônica, dado que as políticas educacionais de nosso país visam impor uma ideologia que 

não corresponde às ressignificações no ensino e tampouco a emancipação intelectual dos 

sujeitos. Este capítulo também nos possibilitou entender que a ética remete à base para a 

reflexão do(a) professor(a) sobre sua prática educativa, sendo esta o caminho que rememora a 

educação enquanto uma prática social voltada aos seres humanos.  

 Apreendemos, ainda, que os princípios educativos da Educação do Campo, propostos 

pelos movimentos sociais, se entrelaçam com a concepção de educação proposta pela 

epistemologia da práxis e pela Pedagogia Libertadora de Paulo Freire, bem como conhecemos 

diversos saberes docentes propostos por autores renomados na área da educação brasileira. 

Destarte, compreendemos que os vínculos estabelecidos entre os diferentes saberes necessitam 

estar articulados com o contexto sociocultural dos sujeitos do campo, os quais devem ocorrer a 

partir da dialética, com base na práxis educativa. Para tanto, verificamos ser importante que 

os(as) futuros(as) professores(as) tenham uma sólida formação teórica vinculada à prática 

social, dado que a apropriação de saberes exige articulação entre os conhecimentos científicos, 

os conhecimentos pedagógicos e o contexto sociocultural. Assim, inferimos que os 

conhecimentos acumulados pelos(as) estudantes ao longo da vida pessoal e profissional 

constituirão os saberes docentes do(a) futuro(a) professor(a).  

             Nesse contexto, observamos que o ensino de ciências da natureza para os sujeitos do e 

no campo necessita superar as metodologias focadas no ensino tradicional e urbano. Para tanto, 

é preciso que o(a) professor(a) articule os saberes específicos com os saberes populares dos(as) 

camponeses(as), por meio de uma ação dialética de problematização que abarque a escola e a 

comunidade do campo. Portanto, o ensino de ciências para os sujeitos do e no campo carece 

considerar o desenvolvimento de atividades contextualizadas, decorrentes dos aspectos 

socioculturais que envolvem a comunidade camponesa. Além disso, é importante que o(a) 

professor(a) saiba se reconhecer como sujeito ativo, que luta contra as concepções dominantes, 
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que busca atender os desafios das diversas particularidades provenientes da demanda da 

educação destes sujeitos. 

 No terceiro capítulo desta tese caracterizamos o lócus da pesquisa e analisamos o 

Projeto Pedagógico de Curso (PPC) da licenciatura em Educação do Campo, do Câmpus Goiás 

da UFG, que apresenta algumas contradições e fragilidades quanto à proposta de trabalho 

adotada. No entanto, a despeito dessas contradições e fragilidades, o curso sinaliza que os 

princípios de formação almejados são pautados na Educação Popular e nos pressupostos 

freireanos, os quais admitem a práxis como o alicerce para a transformação de vida dos sujeitos. 

Neste capítulo também fizemos a sistematização dos dados coletados, por meio da aplicação de 

questionários, o que nos permitiu compreender os interesses, possibilidades e dificuldades que 

mobilizam os(as) estudantes a procurar a LEdoC. Tais interesses, possibilidades e dificuldades 

giram em torno de melhorias de vida. Muitos(as) estudantes ingressaram no curso por 

entenderem que este seja uma opção para mudar sua realidade de vida e de sua família. Porém, 

ao ingressarem no curso, esses sujeitos se deparam com alguns desafios relacionados a 

dificuldades financeiras ou cognitivas, que em muitos casos levam à evasão.  

 Dessa forma, ao apreendermos as necessidades formativas desses sujeitos, retomamos 

a tese proposta para este estudo, na qual defendemos que os(as) professores(as) que atuarão 

com sujeitos do e no campo necessitam, além dos saberes científico, pedagógico e 

experienciais, de saberes inerentes ao contexto sociocultural do campesinato para o 

desenvolvimento da práxis educativa. Assim, destacamos ser fundamental que os cursos de 

formação inicial, em especial as LEdoC, possibilitem aos futuros(as) professores(as) a 

apropriação de diversos saberes.  

 Nessa direção, além dos saberes provenientes dos conteúdos específicos, da pedagogia 

e da didática, ressaltamos a importância dos saberes populares e experienciais, os quais estão 

voltados à elucidação social e pessoal de cada sujeito. Compreendemos que, além dos saberes 

registrados anteriormente, o(a) futuro(a) professor(a) necessita de criatividade, ética e 

sensibilidade para lidar com as situações complexas presentes nos contextos escolares e não 

escolares. Sendo assim, é essencial que os diversos saberes estejam articulados, por meio de 

uma ação dialética de problematização que abarque a comunidade e a instituição de ensino.  

 Diante do exposto, nos posicionamos em defesa de que os cursos de licenciatura em 

Educação do Campo trabalhem em uma perspectiva contra-hegemônica, de modo a propiciar 

aos estudantes uma formação que desenvolva a consciência crítica sobre o mundo, 

possibilitando-lhes intervir, a partir de seus saberes, com ações em prol da transformação da 

realidade social em que estão inseridos(as). Compreendemos também que o trabalho docente 
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nas LEdoC precisa ser realizado a partir de uma visão de totalidade das relações sociais, uma 

vez que essas licenciaturas representam a esperança de uma política sólida deliberada à 

formação de professores(as) para atuar com os sujeitos do e no campo (CALDART, 2011). 

 Portanto, defendemos que as LEdoC desenvolvam um trabalho de formação na 

perspectiva da práxis educativa, visto que, ao conduzir o processo de formação, a práxis 

impulsiona um processo epistêmico que atua no campo da consciência e da interioridade, 

propiciando a desalienação intelectual dos sujeitos (FREIRE, 1996; MAGALHÃES; SOUZA, 

2018). Ao admitirmos a práxis educativa na formação de professores(as), a ciência passa a ser 

um movimento metódico e crítico do trabalho científico sobre a ação ético-política, que tem 

como base o contexto sociocultural dos sujeitos. Com isso, defendemos que a Educação do 

Campo, pautada na práxis educativa, possibilitará aos estudantes condições de se apropriarem 

de diversos conhecimentos oriundos tanto de saberes escolares, quanto saberes do campo, os 

quais suprirão as necessidades formativas do(a) futuro(a) professor(a) de ciências da natureza, 

da educação básica.  

 Adicionalmente, reconhecemos que a pesquisa sobre a temática proposta neste 

trabalho não se esgota, uma vez que as LEdoC se concretizam como uma nova proposta de 

formação de professores(as), em que os principais interlocutores são os sujeitos do campo 

(MOLINA, 2014), sendo assim, há muitos desafios que permeiam o cotidiano dessas 

licenciaturas e dos cursos de formação inicial em geral. Por fim, consideramos que novas 

pesquisas e estudos são necessários, pois certamente acrescentam outros olhares a respeito da 

temática em relação à contemporaneidade, à especificidade e à pluralidade voltadas não só para 

as questões do campo e seus sujeitos, mas para toda a sociedade brasileira. Portanto, desejamos 

que esta tese sirva de encorajamento para outros estudos e pesquisas a respeito deste assunto.  
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QUESTIONÁRIO I -  ESTUDANTES E ESTUDANTES EGRESSOS 

Nº _______ 

1. Data do preenchimento do questionário:______________________________  

 

2. Sexo: (   ) masculino   (   ) feminino 

 

3. Idade: (  ) 16 a 20 anos   (  ) 21 a 25 anos    (  ) 26 a 30 anos     (  ) 31 a 35 anos                         

   (  ) 36 a 40 anos  (  ) 41 a 45 anos  (  ) 46 a 50 anos      (   ) mais de 50 anos 

 

4. Cor/Etnia: (   ) Branco (    ) Mulato   (    ) Negro    (    ) Indígena    (    ) Outra_________ 

 

5. Como é composta sua família (pode escolher MAIS DE UMA opção):  

(    ) Pai    (    ) Mãe  (     ) irmãos: ____  (     ) cônjugue ______ (     ) filhos: ______ 

(    ) outros. Quais? _______________________   

 

6. Qual sua renda familiar ? 

(  ) 0 a 0,5 salário mínimo 

(  ) de 0,5 a 1 salário mínimo 

(  ) de 1 a 1,5 salário mínimo 

(  ) de 1,5 a 2,5 salários mínimos 

(  ) de 2,5 a 3,5 salários mínimos 

(  ) acima de 3,5 salários mínimos 

(  ) prefere não declarar 

 

7.  A atividade profissional seus pais é (pode escolher MAIS DE UMA opção): 

(     ) Produtor(a) rural 

(     ) Trabalhador(a) assalariado(a) na agricultura 

(     ) Funcionário(a) do governo federal, estadual ou municipal   

(     ) Atividades informais (pintor, eletricista, encanador etc.) 

(     ) Profissional liberal 

(     ) Empresário ou comerciante 

(     ) Do lar 

(     ) Outras. Qual? ______________________ 
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8. Qual é a escolaridade de seus pais? ____________________ 

 

9. Onde se localiza sua moradia?   (   ) Zona urbana     (   ) Zona Rural 

 

10. Sua residência pertence a qual município? ________________________ 

 

11. Qual é o período letivo que você está cursando na Licenciatura em Educação do Campo?  

(  ) 1º período     (  ) 2º período     (  ) 3º período     (  ) 4º período      

(  ) 5º período     (  ) 6º período     (  ) 7º período     (  ) 8º período (   ) já conclui o curso 

 

12. O que motivou você a escolher o curso de Licenciatura em Educação do Campo? 

 

13. Você está satisfeito com sua escolha? ______________________ 

 

14. Se você não estivesse cursando/cursado Licenciatura em Educação do Campo, que outro 

curso você gostaria de fazer? _______________________________  

Por quê? _______________________________________________ 

 

15. Você encontra/encontrou alguma dificuldade ao cursar esta licenciatura? Qual/quais?  

 

16. Quais as matérias do curso você considera/considerava mais importantes? Por quê? 

 

17. Quais as matérias você considera/considerava mais difícil? Por quê? 

 

18. Na sua opinião, quais são os saberes necessários para o exercício profissional de um futuro 

professor de Ciências da Natureza que atuará com sujeitos do e no campo?  

 

19. Você considera que os conteúdos e as metodologias trabalhadas nas disciplinas de biologia, 

química e física correspondem às suas necessidades formativas? Por quê?  

 

20. Na sua opinião, como deveriam ser ministradas as matérias de biologia, química e física? 

Por quê?  
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21. Você se sente preparado para atuar com sujeitos do campo, ministrando as disciplinas 

biologia, química e física, na educação básica?  

 

22. Gostaria de fazer alguma colocação sobre o assunto ou algo que este questionário não tenha 

contemplado? 
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QUESTIONÁRIO II - PROFESSORES 

Nº _______ 

 

1. Data do preenchimento do questionário:______________________________  

2. Sexo: Masculino (  ) Feminino (  )  

3. Idade: __________________  

4. Formação  

Curso Superior: ______________________________________________________  

Pós-Graduação: (  ) Especialização em ______________________________________ 

( )Mestrado em  ________________________________    ( )Doutorado 

em__________________________________________________________________ 

5. Disciplina(s) que ministra:  

______________________________________________________________________ 

 

6. Qual sua concepção sobre Educação e Educação do Campo? 

 

7. Você encontra alguma dificuldade para ministrar aulas no curso de Licenciatura em Educação 

do Campo? Qual/quais?  

 

8. Na sua opinião, quais são as principais dificuldades enfrentadas pelos estudantes ao cursar 

Licenciatura em Educação do Campo? 

 

9. Você tem o hábito de discutir e debater procedimentos pedagógico-didáticos e avaliativos 

com seus alunos(as)? 

 

10. O ambiente escolar onde você trabalha incentiva as práticas colaborativas e o crescimento 

individual e coletivo dos(as) estudantes? 

 

11. Você conhece a realidade socioeconômica e cultural de seus alunos(as)? 

 

12. Você conhece as perspectivas de futuro dos(as) alunos(as) do curso? Se sim, quais são?  
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13. Na sua opinião, os conteúdos propostos nas ementas das disciplinas que você ministra 

correspondem às necessidades formativas dos(as) futuros(as) professores(as) de Ciências da 

Natureza que atuarão com sujeitos do e no campo? Se não, por quê?  

 

14. Na sua opinião, quais os saberes necessários para o exercício profissional de um(a) futuro(a) 

professor(a) de Ciências da Natureza que atuará com sujeitos do e no campo?  

 

15. Gostaria de fazer alguma colocação sobre o assunto ou algo que este questionário não tenha 

contemplado? 
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QUESTIONÁRIO III - COORDENAÇÃO DE CURSO 

Nº _______ 

 

1. Data do preenchimento do questionário:______________________________  

 

2. Sexo: Masculino (  ) Feminino (  )  

 

3. Idade: __________________  

 

4. Formação  

Curso Superior: ______________________________________________________  

Pós-Graduação: (  ) Especialização em_______________________________________  

(  ) Mestrado em ______________________________________________________ 

(  ) Doutorado em ______________________________________________________ 

 

5. Há quanto tempo você está na coordenação do curso de Licenciatura em Educação do 

Campo? _____________________ Já atuou em outras coordenações? Qual/quais?  

 

6. Você encontra alguma dificuldade para coordenar o curso de Licenciatura em Educação do 

Campo? Qual/quais?  

 

7. Na sua opinião, quais são as principais dificuldades enfrentadas pelos alunos ao cursar 

Licenciatura em Educação do Campo?  

 

8. Na sua opinião, os(as) professores(as) da área de ciências da natureza possuem dificuldades 

para trabalhar nesse curso? Quais? 

 

9. O ambiente educativo do curso incentiva as práticas colaborativas e o crescimento individual 

e coletivo dos(as) alunos(as)? Como? 

 

10. Você conhece a realidade socioeconômica e cultural dos(as) estudantes desse curso de 

licenciatura? 

 

11. Você conhece as perspectivas de futuro dos(as) alunos(as)? Quais são?  
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12. Na sua opinião, a proposta pedagógica do curso corresponde às necessidades formativas 

dos(as) futuros(as) professores(as) de Ciências da Natureza que atuarão com sujeitos do e no 

campo? Por quê?  

 

13. Na sua opinião, quais são os saberes necessários para o exercício profissional de um(a) 

futuro(a) professor(a) de Ciências da Natureza que atuará com sujeitos do e no campo?  

 

14. Na sua opinião, quais aspectos são imprescindíveis se levar em consideração ao organizar 

as bases de funcionamento de um curso de licenciatura em Educação do Campo com habilitação 

em Ciências da Natureza? 

 

15. Quais são os desafios para o curso de Licenciatura em Educação do Campo da 

UFG/Regional Goiás, na atual conjuntura política? 

 

16. Gostaria de fazer alguma colocação sobre o assunto ou algo que este questionário não tenha 

contemplado? 
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ANEXO 01 – MATRIZ CURRICULAR 
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ANEXO 01 – MATRIZ CURRICULAR DA LEDOC 

 

 Disciplina 
Unidade 

responsável 

Pré-requisito 

e /ou Co-

requisito 

CH 

Semestral 

CH 

Teórica 

CH 

Prática 

CH 

Total 
Núcleo Natureza 

1 
Capitalismo e 

Questão Social 
LEdoC - 32 28 4 32 NC Obrigatória 

2 

Tópicos em 

Biologia I: 

Introdução ao 

pensamento 

biológico 

LEdoC - 32 28 4 32 NE Obrigatória 

3 

Conceitos Básicos 

de Química e suas 

aplicações no 

cotidiano do 

campo 

LEdoC - 32 28 4 32 NE Obrigatória 

4 

Estado, Políticas 

Públicas da 

Educação do 

Campo 

LEdoC - 32 28 4 32 NC Obrigatória 

5 

Questões 

ambientais e 

desenvolvimento 

sustentável 

LEdoC - 32 28 4 32 NC Obrigatória 

6 
Filosofia da 

Ciência 
LEdoC - 32 28 4 32 NC Obrigatória 

7 

Aspectos 

Histórico-

culturais da 

Matemática e da 

Educação 

Matemática 

LEdoC - 32 28 4 32 NC Obrigatória 

8 
Leitura e 

produção escrita I 
LEdoC - 32 28 4 32 NC Obrigatória 

9 

Experiência 

compartilhada I 

(Tempo 

Comunidade) 

LEdoC - 64 32 32 64 NC Obrigatória 

10 

Tópicos em 

Biologia II: 

Fatores genéticos 

e biodiversidade 

LEdoC  32 28 4 32 NE Obrigatória 

11 

Infância, 

juventude e 

família no campo 

LEdoC - 32 28 4 32 NC Obrigatória 

12 

Leitura e 

Produção escrita 

II 

LEdoC - 32 28 4 32 NC Obrigatória 
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13 Ética e Política LEdoC - 32 28 4 32 NC Obrigatória 

14 

Fundamentos da 

Química 

aplicados à 

Química dos 

solos, água e 

atmosfera 

LEdoC - 32 28 4 32 NE Obrigatória 

15 
Matemática 

básica I 
LEdoC - 32 28 4 32 NC Obrigatória 

16 

Tópicos em Física 

I: Fundamentos da 

Física e o 

contexto do 

cotidiano do 

campo 

LEdoC - 32 28 04 32 NE Obrigatória 

17 

Experiência 

compartilhada II 

(Tempo 

Comunidade) 

LEdoC - 64 32 32 64 NC Obrigatória 

18 

Tópicos em Física 

II: Termofísica e 

aplicações no 

Campo 

LEdoC - 32 28 04 32 NE Obrigatória 

19 

Tópicos de 

Biologia III: 

Biodiversidade 

vegetal e o 

Cerrado 

LEdoC - 32 28 4 32 NE Obrigatória 

20 

Organização dos 

processos 

educativos I 

LEdoC - 32 28 4 32 NC Obrigatória 

21 

Questão rural, 

urbana e 

movimentos 

sociais 

LEdoC - 32 28 4 32 NC Obrigatória 

22 
Matemática 

Básica II 
LEdoC - 32 28 4 32 NC Obrigatória 

23 

Manejo de 

ecossistemas para 

a produção I 

LEdoC - 32 28 4 32 NC Obrigatória 

24 

Pesquisa e 

produção do 

conhecimento em 

Educação 

LEdoC - 32 28 4 32 NC Obrigatória 

25 

Experiência 

compartilhada III 

(Tempo 

Comunidade) 

LEdoC - 64 32 32 64 NC Obrigatória 

26 

Tópicos em Física 

III: Ondas e 

Fluidos 

LEdoC - 32 28 04 32 NE Obrigatória 
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27 

Química dos seres 

vivos e dos 

produtos naturais 

LEdoC - 32 28 04 32 NE Obrigatória 

28 
Teorias da 

educação I 
LEdoC - 32 28 4 32 NC Obrigatória 

29 

Manejo de 

ecossistemas para 

a produção II 

LEdoC - 32 28 4 32 NC Obrigatória 

30 Didática I LEdoC - 32 28 4 32 NC Obrigatória 

31 

Organização dos 

processos 

educativos II 

LEdoC - 32 28 4 32 NC Obrigatória 

32 

Campo, periferias 

urbanas e 

processos 

migratórios 

LEdoC - 32 28 4 32 NC Obrigatória 

33 

Experiência 

compartilhada IV 

(Tempo 

comunidade) 

LEdoC - 64 32 32 64 NC Obrigatória 

34 

Tópicos em Física 

IV: 

Eletromagnetismo 

LEdoC - 32 28 04 32 NE Obrigatória 

35 

Processos 

Químicos de 

obtenção de 

energia e o 

contexto do 

campo 

LEdoC - 32 28 04 32 NE Obrigatória 

36 
Teorias da 

Educação II 
LEdoC - 32 28 4 32 NC Obrigatória 

37 
Psicologia da 

Educação I 
LEdoC - 64 56 08 64 NC Obrigatória 

38 Didática II LEdoC - 32 28 4 32 NC Obrigatória 

39 

Processos 

Educativos e 

Produção do 

Conhecimento nas 

Ciências da 

Natureza I 

LEdoC - 64 58 06 64 NE Obrigatória 

40 LIBRAS 
REGIONAL 

GOIÁS 
- 32 28 4 32 NC Obrigatória 

41 
Estágio 

Supervisionado I 
LEdoC - 100 50 50 100 NE Obrigatória 

42 

Tópicos em 

biologia IV: 

anatomia e 

Fisiologia Animal 

Comparada 

LEdoC - 32 28 4 32 NE Obrigatória 
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43 
Psicologia da 

Educação II 
LEdoC - 64 56 08 64 NC Obrigatória 

44 

Processos 

Educativos e 

Produção do 

Conhecimento nas 

Ciências da 

Natureza II  

LEdoC - 64 58 06 64 NE Obrigatória 

45 

Técnicas para o 

desenvolvimento 

da agricultura 

sustentável de 

base 

agroecológica 

LEdoC - 32 28 4 32 NC Obrigatória 

46 
Estágio 

Supervisionado II 
LEdoC - 100 50 50 100 NE Obrigatória 

47 

Processos 

Educativos e 

Produção do 

Conhecimento nas 

Ciências da 

Natureza III 

LEdoC - 64 58 06 64 NE Obrigatória 

48 
Orientação de 

TCC I 
LEdoC - 64 32 32 64 NC Obrigatória 

49 

Estágio 

Supervisionado 

III 

LEdoC - 100 50 50 100 NE Obrigatória 

50 
Orientação de 

TCC II 
LEdoC - 64 32 32 64 NC Obrigatória 

51 

Processos 

Educativos e 

Produção do 

Conhecimento nas 

Ciências da 

Natureza IV 

LEdoC - 64 58 06 64 NE Obrigatória 

52 

Estágio 

Supervisionado 

IV 

LEdoC - 100 50 50 100 NE Obrigatória 

53 

Fundamentos 

filosóficos e 

sócio-históricos 

da Educação 

LEdoC - 64 56 08 64 NC Obrigatória 

54 

Políticas 

Educacionais 

Brasileiras 

LEdoC - 64 56 08 64 NC Obrigatória 

55 

Tecnologias no 

Ensino de 

Ciências 

LEdoC - 32 28 4 32 NE Obrigatória 

56 

Etnias, Gênero, 

Sexualidade e 

Educação 

LEdoC - 32 28 4 32 NE Obrigatória 
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57 

Instrumentação 

para o Ensino de 

Ciências 

LEdoC - 64 32 32 64 NE Obrigatória 

58 

Relações Étnico-

Raciais e a 

Educação do 

Campo 

LEdoC - 32 28 04 32 NC Obrigatória 

59 
Direitos Humanos 

e Inclusão 
LEdoC - 32 28 04 32 NC Obrigatória 

60 
Matemática 

Básica III 
LEdoC - 32 28 04 32 NC Obrigatória 

61 

Leitura e 

Produção de 

Texto III 

LEdoC - 32 28 4 32 NC Obrigatória 

CARGA HORÁRIA TOTAL 2704 2056 648 2704 - - 

Fonte: UFG, 2017a, p. 23. 
 


