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RESUMO: Este trabalho trata da experiência de formação de educadores e educadoras 

do campo nos cursos de Licenciatura em Educação do Campo no Estado do Paraná. 

Estes cursos são uma conquista dos Movimentos Sociais Populares do Campo 

(MSP’doC), que a partir da necessidade de formação de educadores e educadoras para 

atuarem nas escolas do campo, pressiona junto ao MEC para a criação desses cursos. 

Em funcionamento desde 2009, os cursos de Licenciatura em Educação do Campo têm 

se constituído em espaço importante da formação de educadores e educadoras do campo 

no Paraná, na medida em que propicia a formação interdisciplinar por áreas de 

conhecimento. A forma organizativa dos cursos por alternância buscada no âmbito da 

formação de educadores do campo, tem se apresentado como condição necessária para 

possibilitar o acesso e permanência dos povos trabalhadores do campo à Educação 

Superior. A própria origem deste sujeito, para o qual o curso está proposto se constitui 

como um fator determinante para organizar o curso sob o regime de alternância, 

condição necessária para o camponês, trabalhador do campo acesse a Educação 

Superior, sem ter que se desvincular do campo para exercer seu direito à educação, 

nesse caso em nível superior. 
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INTRODUÇÃO  

 

Este texto tem como objetivo relatar a experiência da formação de educadoras e 

educadores do campo nos cursos de Licenciatura em Educação do Campo no Paraná, 

abordando desde seu processo de criação enquanto política pública voltada aos 

interesses dos sujeitos do campo entendidos aqui como: “pequenos agricultores, 

quilombolas, indígenas, pescadores, camponeses, assentados e reassentados, ribeirinhos, 

povos de florestas, caipiras, lavradores, roceiros, sem-terra, agregados, caboclos, 
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meeiros, boias-frias” (FERNANDES e MOLINA 2004, p.37), assim como apontar 

possíveis avanços e limites na trajetória desses processos pedagógicos. 

A criação do Curso de Licenciatura em Educação do Campo se insere no rol de 

conquistas alcançadas pelo protagonismo dos Movimentos Sociais Populares do Campo 

(MSP’sdoC), que a partir de sua força, capacidade de mobilização e luta, tem colocado 

no cenário educacional brasileiro o debate da educação dos povos trabalhadores do 

campo. Um dos marcos importantes dessa trajetória de construção da Educação do 

Campo, foi a realização do I Encontro Nacional de Educadores e Educadoras da 

Reforma Agrária (I Enera) em 1997. A partir daí somaram-se diversos sujeitos, que 

desde sua práxis e meio social tem provocado o debate da Educação do Campo.  

Para além dos MSP’sdoC, que são os propulsores da luta por uma educação do 

campo, algumas Instituições de Ensino Superior (IES) tem cumprido papel fundamental 

no processo de efetivação de ações que contribuem na efetivação da garantia do direito 

à educação aos povos do campo, assim como tem contribuído para o aprofundamento de 

questões prático teóricas no âmbito da formação de educadores e educadoras do campo.  

A luta por uma Educação do Campo se dá desde a perspectiva da garantia de 

direitos, o MST desde sua fundação tem pautado na sociedade brasileira que não pode 

haver uma autêntica democracia sem reforma agrária e políticas que garantam os 

direitos e a qualidade de vida para as populações que vivem e trabalham no campo. 

Desde esta perspectiva a educação como política pública é defendida pelos MSP’doC 

como asseguradora da territorialidade e identidade social.  

 

LICENCIATURAS EM EDUCAÇÃO DO CAMPO NO PARANÁ 

 

O Curso de Licenciatura em Educação do Campo Foi criado no Paraná a partir 

de edital lançado em 2008 convocando IES para apresentação de projetos de Cursos de 

Licenciatura em Educação do Campo (LEC). No Paraná participaram desse primeiro 

edital, em conjunto com o MST e constituíram turmas de LEC a Universidade Estadual 

do Oeste do Paraná (Unioeste) e a Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro). 

Nessas primeiras turmas uma das marcas foi a diversidade de sujeitos vinculados 

organicamente aos diversos Movimentos Sociais tais como: Pastoral da Juventude Rural 
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(PJR), Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), Movimento de 

Mulheres Camponesas (MMC), Movimento de Libertação dos Sem Terra (MLST) e 

Movimento de Atingidos por Barragens (MAB). Um dos critérios para ingresso no 

curso foi que estes educandos comprovassem vinculo com a reforma agraria, sendo 

beneficiários de projetos de reforma agrária, reassentados, assentados ou membros de 

comunidades tradicionais. Dessa maneira, materializa-se por meio dos sujeitos em 

processo de formação a intencionalidade formativa dos MSP’doC.  

Para tanto, em cada turma realizada em conjunto com os movimentos sociais é 

constituída uma equipe de acompanhamento – chamada de Coordenação Politico 

Pedagógica (CPP), composta por educadores-militantes dos movimentos sociais, que 

buscam articular nos cursos a formação acadêmica aos processos políticos de formação. 

Na atualidade temos três universidades federais com cursos de Licenciatura em 

Educação do Campo. A Universidade Federal da Fronteira Sul, que em conjunto com o 

MST realiza o curso de Licenciatura em Educação do Campo Área de Ciências da 

Natureza e Ciências Sociais, no Centro de Desenvolvimento Sustentável e Capacitação 

em Agroecologia (Ceagro) localizado no município de Rio Bonito do Iguaçu. O curso 

tem caráter regular e se inicia uma turma a cada semestre.  

Outro curso de Licenciatura em Educação do campo com ênfase na Área de 

Ciências da Natureza e Agroecologia é realizado em conjunto com o MST e a 

Universidade Federal do Paraná Litoral (UFPR-Litoral) na Escola Latino Americana de 

Agroecologia no município da Lapa. A outra turma em andamento é realizada em 

conjunto com a Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Campus de Dois 

vizinhos (UTFPR) o MST e a Associação de Estudos, Orientação e Assistência Rural 

(Assesoar), as aulas ocorrem no campus da universidade no município de Dois 

Vizinhos.  

Nos últimos editais lançados pelo Procampo, as universidades estaduais foram, 

pelos critérios do edital, impedidas de continuarem a oferecer o curso, portanto não 

temos nenhuma turma de LEC com estas IES em andamento, pois as turmas iniciadas 

concluíram seu processo de formação em 2013 e 2014.  
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Os cursos de Licenciatura em Educação do Campo têm se constituído em espaço 

importante da formação de educadores e educadoras do campo no Paraná, na medida em 

que propicia a formação interdisciplinar por áreas de conhecimento. Ao longo dos 

cursos têm sido promovidos importantes debates acerca da forma escolar e da 

metodologia de ensino na perspectiva das áreas do conhecimento.  

A forma organizativa dos cursos por alternância busca no âmbito da formação de 

educadores do campo, tem se apresentado como condição necessária para possibilitar o 

acesso e permanência dos povos trabalhadores do campo à Educação Superior. A 

própria origem deste sujeito, para o qual o curso está proposto se constitui como um 

fator determinante para organizar o curso sob o regime de alternância, condição 

necessária para que o camponês, trabalhador do campo acesse a Educação Superior, sem 

ter que se desvincular do campo para exercer seu direito à educação, nesse caso em 

nível superior. 

Neste contexto, concomitante a garantia do direito à educação, o regime de 

alternância assume papel fundamental na estruturação do processo formativo como um 

todo, pois,  

 
O processo didático vivido, pelos sujeitos educativos (educadores e 

alunos) são embasados nessa organicidade, fazendo com que o 

processo de construção do conhecimento e das formas metodológicas 

se deem em direta sintonia entre conteúdo e realidade.  A 

materialidade deve ser compreendida à luz da teoria e essa ganha 

força material a partir da investigação da realidade que acontece no 

tempo – comunidade. (UFFS, 2012, p. 35). 
 

Entre os desafios colocados as universidades que ofertam o curso, está a 

necessidade de aprofundar o entendimento e construir ações considerando o tempo 

comunidade como espaço pedagógico que deve ser intencionalizado no processo 

formativo. Neste sentido, têm sido realizadas reuniões de trabalho para subsidiar a 

elaboração dos planos de ensino, nos quais o Tempo Comunidade é tomado como 

elemento integrador entre as disciplinas, que se relaciona com estágios e Trabalho de 

Conclusão do Curso considerando as vivências dos educandos para além do curso. 
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Os desafios estão colocados no sentido da necessidade da discussão e 

aprofundamento sobre a questão da área de conhecimento e também a construção de 

alternativas que possibilitem a não evasão de estudantes. Ao destacar as questões 

mencionadas não são desconsideradas outras necessidades, o que se propõem é pensar a 

totalidade dos cursos desde a sua estruturação sob o regime de alternância, o tempo 

comunidade e o aprofundamento da área do conhecimento, que se constitui como objeto 

de formação dos cursos. 

Foi constituído inclusive em nível regional um Fórum das Licenciaturas em 

Educação do Campo da região sul do Brasil. Este ano na sua 6ª edição foi retomado nos 

debates a trajetória da LEC como política pública e discutido também a perspectiva de 

campo desde o ponto de vista dos MSP’doC. As tensões políticas na relação com o 

Estado na luta dos povos do campo pelo reconhecimento enquanto sujeitos ativos na 

construção da política de educação, tanto no espaço da universidade quanto na 

construção da educação escolar nos acampamentos e assentamentos da reforma agraria. 

Os MS “superam a visão da escola rural e do professor rural ao politizarem a educação 

do campo em um outro projeto de campo” (ARROYO, 2012, p.360). 

Os MSP’doC contribuem hoje para a formulação de políticas de formação de 

professores-educadores que obrigue o repensar a relação destes com a Universidade, o 

Estado e a própria política de educação, na medida em que se formam educadores e 

educadoras para uma escola que não existe, pois ou estão sendo fechadas ou não 

existem de fato, necessitam ser construídas político, pedagógica e fisicamente.  

Por tanto, a defesa dos cursos de formação de educadores “vai além de uma ação 

corretiva de históricas desigualdades, passa a ser defendida como proposta dos povos do 

campo em processos de afirmação social, política, cultural e pedagógica” (ARROYO, 

2012), na luta e construção de um outro projeto de campo em que o ser humano seja o 

central, seu processo de humanização e emancipação humana.   
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