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Resumo 

 A Educação do Campo nasce para contrapor a educação rural, na luta pelo direito de estudar no 
campo, nasce com os Movimentos Sociais num processo intenso de fechamento de escolas 
localizadas no campo. Assim, a Educação do Campo reconhece o campo como um espaço de 
cultura, com gente, com produção de alimento e de conhecimento. Um espaço que tem sua 
especificidade e importância. Deste modo, busca a superação da dicotomia campo e cidade. A luta 
pela permanência das escolas no/do campo existe desde a década de 1990, e de lá para cá muitas 
conquistas foram efetivadas, um exemplo são os 42 cursos de Licenciaturas em Educação do 
Campo nas Universidades Federais com formação por área do conhecimento, objetivando formar 
educadores para as escolas do campo. Assim, queremos refletir e apontar as contradições referentes 
á conquista e a implantação do Curso de Licenciatura em Educação do Campo e Ciências da 
Natureza com ênfase em Agroecologia da Universidade Federal do Paraná - Setor Litoral. 
Organizado dentro do Projeto Político Pedagógico do Setor e na relação dialógica com a Educação 
do Campo que tem oportunizado aos povos do campo o acesso á universidade que antes lhes era 
negado historicamente. Essas reflexões sobre a Educação do Campo possibilitam que os saberes 
presentes nas áreas do conhecimento sejam resignificados ao propor romper com a visão 
fragmentada e elitista da escola capitalista. 
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Educação do Campo: trajetória e conquistas 

 

Fica decretado que, a partir deste instante, haverá girassóis em todas as 
janelas, que os girassóis terão direito a abrir-se dentro da sombra, e que as 
janelas devem permanecer, o dia inteiro, abertas para o verde onde cresce 
a esperança. Thiago de Mello (Santiago do Chille, abril de 1964) 

 

A Educação do Campo nasce para contrapor a educação rural, na luta pelo direito de estudar 
no campo, nasce com os Movimentos Sociais num processo intenso de fechamento de escolas 
localizadas no campo na década de 1990. Historicamente a educação para os povos do campo foi 
relegada o segundo plano, meramente instrumental, apenas os ensinamentos básicos, uma vez que 
para o trabalho no campo não era preciso muitos conhecimentos. Desta forma a educação ficou 
marginalizada por décadas. Segundo Leite (1999: 14): 

A educação rural no Brasil, por motivos socioculturais, sempre foi relegada a 
planos inferiores e teve por retaguarda ideológica o elitismo, acentuado no 
processo educacional aqui instalado pelos jesuítas e a interpretação político-
ideológica da oligarquia agrária, conhecida popularmente na expressão: “gente da 
roça não carece de estudos”. Isso é coisa de gente da cidade.  
 

Isto evidencia a política educacional para o espaço rural adotada no Brasil: um campo com 

pouca instrução, a margem das politicas públicas. Para o geografo Bernardo Mançano Fernandes: 

“A educação rural como uma forma de domesticar os trabalhadores que tinham acesso à educação, 

desde então esteve a serviço dessa forma de controle sociopolítico” (2002, p.95).  As Diretrizes 

Curriculares para a Educação do Campo (2006) construídas por um coletivo de educadores, 

Universidades Públicas e pela Coordenação da Educação do Campo, considera que a concepção de 

rural representa uma perspectiva política presente nos documentos oficiais, que historicamente 

fizeram referência aos povos do campo como pessoas que necessitam de assistência e proteção, na 

defesa de que o rural é o lugar do atraso. 

Até 1970 todas as experiências e tentativas de repensar a educação rural estiveram sob a 

influência norte americana, com o apoio do MEC e partiam de uma realidade externa a realidade 

brasileira supondo que as populações rurais estariam marginalizadas do desenvolvimento capitalista 

(Ribeiro, 2012).  Desta maneira, o que move o olhar para o campo nos termos educacionais é o 

processo de urbanização que o país estava se inserindo, nesse período a maior fatia da população 

estava no campo. Segundo dados do IBGE houve uma inversão da população desde a década de 

1970, como mostra o gráfico a seguir. 



 
 

 
 Fonte: IBGE. Org. FARIAS, Maria Isabel. 

 

Portanto, foi preciso tencionar para que a população rural se deslocasse para as cidades e 

fossem capazes do trabalho nas indústrias.  

A Revolução Verde foi um tencionamento que acelerou a saída do campo para a cidade, 

porque, ao chegar o pacote tecnológico com máquinas que substituíam o trabalho manual, produtos 

químicos para o campo, chegam também, a tendência de priorizar a monocultura com a produção 

em grande escala. 

Desta forma, foi na década de 1990, diante do fechamento de escolas, do crescente êxodo 

rural, quando a luta pela terra toma proporções maiores, onde as ocupações de terras devolutas 

acontecem no Brasil inteiro é que o MST começa a pensar que além da luta pela terra era preciso 

lutar por escola. A Educação do Campo nasce para propor uma educação diferente, que valorizasse 

o campo, a sua produção, e os sujeitos, mas o que estava em vigência para o campo era uma escola 

menor, que ensinava pouco. Assim: 

Em confronto com a educação rural negada, a educação do campo construída pelos 
movimentos populares de luta pela terra organizada no movimento camponês 
articula o trabalho produtivo à educação escolar tendo por base a cooperação. A 
educação do campo não admite a interferência de modelos externos, e está inserida 
em um projeto popular de sociedade, inspirado e sustentado na solidariedade e na 
dignidade camponesas (RIBEIRO, P.300, 2012). 

 

Uma educação pensada para e com os povos do campo, partindo da compreensão de que é 
um direito. Desta forma, é preciso pensar em que educação e, qual campo queremos. Segundo 
Caldart,  

“Uma educação que seja no e do campo. No: o povo tem o direito a ser educado no 
lugar onde vive; Do o povo tem o direito a uma educação pensada desde o lugar e 
com a participação, vinculada à sua cultura e as suas necessidades humanas e 
sociais” ( 2012). 

 Ao negar a forma que vinha sendo conduzida a educação para os camponeses, foi preciso 
propor, tencionar, organizar a Educação do Campo que se quer, e nesse processo o Movimento por 
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uma Educação do Campo que tem seu inicio na luta por escola nas áreas de reforma agrária ganha 
proporções maiores no Brasil. 

... a concepção de campo tem seu sentido cunhado pelos movimentos sociais no 
final do século XX, em referência à identidade e cultura dos povos do campo, 
valorizando-os como sujeitos que possuem laços culturais e valores relacionados à 
vida na terra. Nesta perspectiva, o campo é entendido como lugar de trabalho, de 
cultura, da produção de conhecimento na sua relação de existência e sobrevivência. 
A imagem construída de que o campo é lugar do pouco conhecimento vem sendo 
reconstruída através da permanência das escolas no campo e da organização para 
que outras possam ser instituídas. (PARANÁ, 2006, p. 22). 
 

Neste contexto de luta pela permanência das Escolas no Campo e a organização de outras 
tem sido uma das marcas na luta pela consolidação das escolas no e do campo. A efetivação 
depende da construção de um conjunto de elementos que compõem essa trajetória, dentre elas a luta 
por Políticas Públicas.  Uma das conquistas foi a criação dos cursos de Licenciaturas em Educação 
do Campo contemplando a formação por Área do Conhecimento. No Brasil, 42 Universidades 
Federais organizaram esses cursos em parceria com os Movimentos Sociais, com a expectativa de 
formar educadores para as escolas do Campo.  

 

Licenciatura em Educação do Campo – UFPR/ Setor Litoral3 e o papel na formação de 
educadores 

O Estado do Paraná desde 1998 é um território importante na luta e consolidação da 
Educação do Campo. Pois, temos presente as Escolas Itinerantes reconhecidas nas áreas de 
acampamentos do MST, escolas Quilombolas, Indígenas, em Assentamentos em Faxinais, nas ilhas, 
além de ter a Articulação Paranaense por Uma Educação do Campo, que congrega os Movimentos 
Sociais, Universidades Públicas, Sindicatos e organizações ligadas ao campo, é um espaço 
importante no enfrentamento e defesa das escolas do campo paranaenses. 

Nesse conjunto de sujeitos, a UFPR – Setor Litoral ao acessar o edital para a organização do 
projeto do curso, entra no cenário juntamente com a Universidade da Fronteira Sul- campus de 
Laranjeiras do Sul e Universidade Tecnológica do Paraná – campus de Dois Vizinhos com cursos 
para formação de educadores para as Escolas do Campo. 

 O curso em questão é Licenciatura em Educação do Campo e Ciências da Natureza com 
ênfase em Agroecologia.  O curso de Licenciatura compõe um dos 15 cursos do campus a 
Universidade Federal do Paraná, localizada no município de Matinhos, balneário Caiobá, no estado 
do Paraná, Brasil. Atualmente oferta duas turmas, uma no município da Lapa, no Assentamento 
Contestado, distante a 173 km Matinhos e a outra localizada no Vale do Ribeira4 no município de 
Cerro Azul, distante 198 km do Setor Litoral, com 110 alunos matriculados.  

As atividades do Setor Litoral da UFPR abrangem os sete municípios do Litoral Paranaense 
(Guaratuba, Guaraqueçaba, Antonina, Morretes, Matinhos, Paranaguá, e Pontal do Paraná), região 
marcada pela exploração histórica e abandono de políticas públicas voltadas para a sua população. 
População esta formada de ilhéus, povos da floresta, ribeirinhas, caiçaras, pescadores, quilombolas, 

                                                           
3 Tópico baseado no texto apresentado no IV Simpósio Nacional das Licenciaturas em Educação do Campo, 02 a 05 de 
novembro de 2014, Belém, Pará, Brasil. 
4 Vale do Ribeira é um a região que apresenta um dos menos índices de IDH. 



 
 
assentados, acampados e agricultores familiares vivem em um processo de invisibilidade social. 
Enfrentam dificuldades de acesso à saúde, transporte e principalmente a educação, chegar a 
comunidades distantes é um desafio.  

Além do Litoral temos também a região do Vale do Ribeira no estado do Paraná, a qual é 
composta pelos municípios de Adrianópolis, Bocaiúva do Sul, Cerro Azul, Doutor Ulysses, 
Itaperuçu, Rio Branco do Sul e Tunas do Paraná. Esta Região tem como característica populacional 
apresentar uma grande porcentagem de habitantes que vivem no campo e ou população depende 
direta ou indiretamente do campo.  

Quanto as caraterísticas das regiões de atuação do curso, a Região do Litoral do Paraná 
apresenta alguns destaques: a maior fatia contínua da Mata Atlântica do Brasil, patrimônio natural 
da humanidade, dezenas de ilhas e vidas oprimidas por baixíssimos IDHs, inclusive o penúltimo 
lugar no ranking do Estado pertence a Região do Vale do Ribeira, que é considerado território da 
cidadania. 

Devido a esse contexto social e econômico, o Setor Litoral tem um Projeto Político 
Pedagógico (PPP) construído com base na realidade das comunidades do Vale do Ribeira e Litoral 
Paranaense, que busca a construção da autonomia e o comprometimento social dos sujeitos. Dessa 
forma, a Licenciatura em Educação do Campo por meio da troca contínua de saberes acadêmicos e 
experiências práticas de educadores vivenciadas nas diferentes realidades locais, vem possibilitar a 
continuação de um trabalho já consolidado por esse Setor. 

A proposta do curso é resultado da construção coletiva entre docentes da Universidade, 
Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal do Morro Alto, Representantes do movimento 
Quilombola nas Ilhas de Guaraqueçaba, Escola Estadual do Cubatão em Guaratuba e representantes 
da Educação do Campo no Conselho Estadual de Educação de Paranaguá e representante da 
Pastoral da Criança do Litoral Paranaense. Durante a Pré – Conferência da Educação do Campo do 
Litoral Paranaense, que foi realizada dia 20 de setembro de 2012, discutiu-se entre os grupos a 
importância de uma Licenciatura em Educação do Campo que atendesse as demandas dos povos do 
campo, dessa forma, construiu-se um diagnóstico da realidade social e cultural das populações a 
serem beneficiadas com o curso. Esse processo mostrou a importância de uma Licenciatura em que 
a comunidade tenha acesso. 

O curso baseia-se na proposta de Paulo Freire de resgate do humano como sujeito de si e de 
sua própria educação. O pensador argumenta em defesa da educação, como dinamizadora do 
processo de mudança, firmando as bases da aprendizagem: capacidade de autorreflexão como 
desenvolvimento da consciência crítica, que reorganiza as experiências vividas, transformando a 
realidade. A aprendizagem modifica o homem que, ao mesmo tempo em que se renova, mantém a 
própria identidade. Entre tantas obras na qual Paulo Freire trata do ato de ler (o mundo e a palavra), 
sobre o apreender, sobre o papel do educador, no texto Carta de Paulo Freire aos educadores 
(p.27), o autor traz uma reflexão que nos remete ao que podemos afirmar de identidade do curso no 
que se refere a formação dos sujeitos do campo: 

 
(...) e a experiência da compreensão será tão mais profunda quanto sejamos nela 
capazes de associar, jamais dicotomizar, os conceitos emergentes da experiência 
escolar aos que resultam do mundo da cotidianidade. Um exercício crítico sempre 
exigido pela leitura e necessariamente pela escuta é o de como nos darmos 
facilmente à passagem da experiência sensorial que caracteriza a cotidianidade 
à generalização que se opera na linguagem escolar e desta ao concreto tangível. 
Uma das formas de realizarmos este exercício consiste na prática que me venho 
referindo como "leitura da leitura anterior do mundo", entendendo-se aqui como 
"leitura do mundo" a "leitura" que precede a leitura da palavra e que perseguindo 
igualmente a compreensão do objeto se faz no domínio da cotidianidade. A leitura 
da palavra, fazendo-se também em busca da compreensão do texto e, portanto, dos 
objetos nele referidos, nos remete agora à leitura anterior do mundo. O que me 
parece fundamental deixar claro é que a leitura do mundo que é feita a partir da 



 
 

experiência sensorial não basta. Mas, por outro lado, não pode ser desprezada 
como inferior pela leitura feita a partir do mundo abstrato dos conceitos que vai da 
generalização ao tangível. 

 A opção por uma proposta pedagógica com base epistemológica na qual o cuidado com o 
outro, com suas histórias de vida, desejos, respeito ao momento de aprendizagem, busca por firmar 
compromissos éticos, a Educação do Campo passa a cumprir seu papel social e político dentro de 
uma sociedade ainda excludente. 

Sendo assim, o Curso de Licenciatura em Educação do Campo por meio de um trabalho 
pedagógico baseado em tempos e espaço formativos diferenciados, propõe a organização curricular 
por Alternância como forma de estabelecer e estreitar os vínculos com a realidade do campo, 
assegurando as estratégias específicas de atendimento a formação e a flexibilização da organização 
do calendário escolar à vida e ao trabalho do campo. Já a Itinerância irá possibilitar a realização do 
curso em lugares onde não há a presença física da Universidade, bem como a impossibilidade dos 
sujeitos que lá vivem se deslocarem para lugares onde a Universidade esteja instalada. A 
Alternância aqui referida será desenvolvida pela conjugação de períodos alternativos de formação 
na Universidade (Tempo Universidade) e na família e/ou escola e/ou agricultura familiar 
desenvolvida pelo acadêmico, com a utilização de instrumentos pedagógicos específicos (Tempo 
Comunidade). 

Cabe destacar que o acesso a universidade das primeiras turmas ocorreu por meio de 
vestibular diferenciado para os sujeitos do campo, sem cobrança de taxas e, não teve o caráter 
eliminatório, mas sim classificatório. As questões elaboradas pelo coletivo de educadores visaram a 
escrita da história de vidas dos sujeitos por meio de seus vínculos como o campo e, sobre seus 
conhecimentos acerca do conceito de Educação e Ciências da Natureza. Questões estas que 
contribuíram na realização de um breve diagnóstico dos futuros educandos, fundamental na relação 
dialógica entre educando e educadores.  O vestibular foi realizado em duas regiões Cerro Azul 
(região do Vale do Ribeira) e Lapa.  

No processo de diálogo entre a Universidade, movimentos sociais e, os educandos foram 
realizados encontros e levantamento de dados que visam a identificação dos sujeitos.  

 O gráfico abaixo “Perfil declarado pelo aluno quanto seu vínculo com o campo e escola”, 
traz informações pertinentes sobre a real importância do curso, pelo fato deste ser ofertado para 
sujeitos do campo ou que de forma direta ou indireta apresentam relações com as atividades de 
produção ou pedagógicas. Os dados foram selecionados a partir do relatório de inscrição 
homologada, gerado pelo Núcleo de Concursos da UFPR e relatórios do SIE, referentes às 
matriculada consolidadas. 

É interessante ressaltar que na Lapa o curso é ofertado no assentamento Contestado em 
parceria com a Via Campesina, com a presença do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem terra 
– MST, Movimento dos Pequenos Agricultores – MPA, Movimento de Mulheres camponesas – 
MMC, Casa Familiar Rural e, no município de Cerro Azul parte dos educandos são professores dos 
anos iniciais, agentes educacionais ou vivem da agricultura familiar. 
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Categoria 1 – Educadores que não possuam curso de graduação e estejam em atividade nas 
escolas/instituições no campo, pertencentes à rede estadual ou municipal. 
Categoria 2 – Educadores em atividade, que possuam curso de graduação, mas não nessa área do 
conhecimento, e que atuem na área das Ciências da Natureza, nas escolas/instituições no campo.  
Categoria 3 – Educadores que atuem em processos educativos/formativos desenvolvidos por entidades 
ligadas a espaços educativos não formais (sindicatos, movimentos sociais, cooperativas, FETRAF e 
outros que desenvolvam suas atividades vinculados à questão agrária e camponesa). 
Categoria 4 – Educadores que desenvolvam suas atividades nas escolas da área urbana dos municípios.  
Categoria 5 – Sujeito que trabalha na agricultura familiar; no assentamento; no acampamento; 
arrendatário; meeiro; boia-fria; pescador; indígena; quilombola; extrativista.  
Categoria 6 – Sujeito atuante nos movimentos sociais ligados ao campo; associação de agricultores 
familiares, pescadores. 
Categoria 7 – Filho de agricultor familiar, assentado, acampado, pescador, arrendatário, meeiro, boia-
fria, quilombola, indígena e extrativistas. 
 
FONTE: VACCARELLI, 2015 (informações levantadas em 26/1/2015) 

  
  

Sendo assim, do total de 110 educandos que participaram do diagnóstico, 47, ou seja, pouco 
menos da metade, estão na categoria 7 (filho de agricultor familiar, assentado, acampado, pescador, 
arrendatário, meeiro, boia-fria, quilombola, indígena e extrativista). Esta informação demonstra que 
os educandos possuem em sua história de vida uma relação intrínseca com o campo. E na categoria 
5, encontra-se um total de 25 alunos que atuam diretamente nas atividades produtivas do campo. 

Outra parcela dos educandos está diretamente ligada com a Educação, via formação ou 
atuação nos espaços da educação formal ou informal e estão representados nas categorias, 2, 3 e 4. 
Cabe destacar a categoria 1, na qual encontramos sujeitos que não possuem a formação no nível 
superior, entretanto, já atuam nas esferas da educação pública como agentes educacionais.  

Portanto, a Licenciatura constitui-se como uma possibilidade de formação específica e 
continuada dos sujeitos do/no campo. A troca de saberes entre Universidade, educandos, 
movimentos sociais, associações e demais esferas que atuam no campo na perspectiva crítica e 
emancipatória permite com que a Educação do/no Campo extrapole com a lógica de 
desenvolvimento capitalista da produção. 

 

Proposta pedagógica da Licenciatura em Educação do Campo: desafios da formação por 
áreas do conhecimento. 

 As propostas das Licenciaturas em Educação do Campo em todo o país possuem como 
caraterísticas políticas e pedagógica que rompam com reprodução do currículo no qual o 
conhecimento é tratado nos moldes positivistas, fragmentado e elitista.  
 A história do currículo no Brasil aborda temática como uma forma de pensar o papel da 
escola, a construção do conhecimento, a relação ensino aprendizagem, como resultados das 
políticas públicas e, também a crítica a um currículo que seja resultado dos interesses de 
determinados grupos educacionais que controlam a produção de materiais didáticos. Arroyo (2008) 
propõe que o debate sobre o currículo deve ser ampliado a partir de reflexões sobre: 

 (...) como a organização curricular condiciona a organização da escola e por 
consequência do nosso trabalho?”. (...) que organização dos currículos e da escola 
tornará nosso trabalho mais humano? (...) que lógicas, concepções, valores regem, 
legitimam essa organização? São igualitárias, democráticas, inspiradas no referente 
político da garantia do direito de todos ao conhecimento, à cultura, à formação 
como humanos? (...) São lógicas que permitem a humanização do trabalho dos 
profissionais das escolas? (...) que igualam ou hierarquizam os docentes? 



 
 

Refletir sobre o papel político e pedagógico dos currículos e propostas pedagógicas 
nos remete a experiência vivida no estado do Paraná entre 2003 – 2010 que resultou em 
ações políticas importantes para a Educação do Campo e as áreas do conhecimento. 

 Neste contexto histórico das políticas públicas do estado destaca-se a construção das 
Diretrizes Curriculares Estaduais do Paraná – SEED. Que teve como proposta inicial a 
escrita coletiva de um documento que contribui-se na prática pedagógica dos educadores. Os 
debates geram encontros estaduais de formação continuada na qual os educadores foram 
ouvidos. Entre tantos desdobramentos desta política cabe apontar a Instrução nº 019/20105 
baseada na Lei N° 9394/96 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no Parecer n° 
193/10 do Conselho Estadual de Educação, que autoriza o funcionamento de Ensino 
Fundamental e Médio nas Escolas das Ilhas do Litoral Paranaense em caráter experimental, 
com proposta pedagógica específica; e na Resolução N° 1324/10 da Secretaria de Estado da 
Educação que autoriza a implantação e o funcionamento de Ensino Fundamental e Médio 
nas Escolas das Ilhas. Esta Instrução possibilitou que o trabalho com as áreas do 
conhecimento fosse uma das tônicas do trabalho pedagógico.   

2. Os estabelecimentos que ofertam o Ensino Fundamental e Médio nas Ilhas do 
Litoral Paranaense, fundamentadas na Proposta Pedagógica das escolas das 
Ilhas, em caráter experimental, poderão adotar Organização Curricular por Área 
do Conhecimento, mantendo uma relação orgânica entre os Eixos Temáticos 
propostos e os Conteúdos Estruturantes das disciplinas escolares da Educação 
Básica, considerando a realidade vivenciada em cada ilha. 

Trazemos também a Proposta por Ciclo de Formação Humana do Colégio Estadual do 
Campo Iraci Salete Strozak, que é também a proposta das Escolas Itinerantes, ambas aprovadas pelo 
Conselho Estadual de educação. São experiências que vem mostrando que é possível repensar os 
tempos e espaços das escolas do Campo. 

Neste intuito, o Projeto Político da Licenciatura em Educação do Campo - LECAMPO tem 
na sua base epistemológica o compromisso com os sujeitos de direito do campo. Compromisso 
político e histórico no qual a Educação é baseada em um processo ensino aprendizagem em que as 
relações entre professor e aluno visam a emancipação dos educando e educadores. Os saberes a 
serem abordados são construídos nas relações dialógicas.  

O trabalho por Áreas do Conhecimento, e a opção pela Licenciatura em Educação do Campo 
- Ciências da Natureza tem como proposta central não trabalhar de forma disciplinar. Este desenho 
curricular no qual a ênfase é a disciplina, espécie de feudo do saber, é herança de um modelo de 
Educação na qual os saberes são apresentados de forma fragmentada, engavetados, dificultando aos 
sujeitos estabelecer relações e reflexões sobre o apreendido. 

O trabalho por áreas do conhecimento é defendido no Projeto Pedagógico da LECAMPO 
por meio de seu o objetivo geral (p.14):  

Formar educadores e educadoras para atuar no segundo segmento do Ensino 
Fundamental, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos comprometidos com 
os princípios da Educação do Campo e o desenvolvimento social sustentável, a 
partir da identificação das demandas (pesquisas aplicadas) para comporem a lógica 

                                                           
5 http://www.educacao.pr.gov.br/arquivos/File/instrucoes/instrucao0192010sued.pdf 

 



 
 

curricular e legitimar o empoderamento das comunidades locais, fundamentada na 
democratização da ciência e tecnologia.  

E, tem como um de seus objetivos específicos a base para o trabalho por áreas do 
conhecimento na qual o curso deve visar (p.16):  

Promover uma formação inter e transdisciplinar, capaz de garantir flexibilidades 
nas atividades do/das docentes do campo para que sejam capazes de sistematizar 
diagnósticos de demandas sócias ampliadas, planificação coletiva e cooperada de 
seu enfrentamento com os sujeitos escolares nos territórios que ocupam. 

 Na elaboração e, nas opções teórico-metodológicas do Projeto Político Pedagógico da 
LECAMPO, o coletivo de educadores procuraram manter um coerência interna relacionada as 
Diretrizes Da Educação do Campo e ao Projeto Político Pedagógico do Setor Litoral. Coerências 
estas que perpassam pela concepção de sociedade, de educação, de aprendizagem na qual a 
emancipação e o empoderamento dos sujeitos sejam o elo entre os diferentes componentes 
curriculares, (tempos, espaços, e conhecimento). O ensino por áreas do conhecimento atrelado ao 
encaminhamento da construção dos saberes por meio da pesquisa como princípio educativo, o 
exercício da docência compartilhada, são outros aspectos que orientam os diálogos entre educandos 
e educadores.  
 Sendo assim, o trabalho pedagógico por áreas do conhecimento pode ser um caminho para 
que a chamada escola burguesa não seja reproduzida também na Educação do Campo. São estes 
alguns dos desafios que os atuais educadores e educandos estão dispostos a construir coletivamente. 
  A responsabilidade e compromisso que  precisamos ter com a educação para os povos do 
campo e com a história da Educação do campo está presente na construção do curso na UFPR –
Setor Litoral. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Propor um curso de Licenciatura em Educação do Campo – Ciências da Natureza em que a 
formação dos sujeitos esteja voltada para o desenvolvimento local, para as políticas agrárias e 
educacionais, para um modelo de agricultura contra hegemônica do capital e dos grandes 
latifúndios, exige dos educadores e educandos um olhar que não se limite a apreensão de conceitos 
de forma estéril ou vinculados a interesses do agronegócio. A opção pela área do conhecimento 
pode ser entendida como um começo de um exercício do olhar crítico, da leitura de/do mundo que 
nos ensino Paulo Freire. 

Desta forma as conquistas, avanços e limites que a Licenciatura em Educação do Campo 
tem vivenciado têm contribuído no fortalecimento da Educação do Campo e na formação de 
sujeitos que percebam a escola do campo como um território de produção do conhecimento, de 
cultura, de gente e de trabalho. 
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